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O Pacto de Autarcas para o

Clima & Energia

Um movimento
ascendente único

Este movimento ascendente único,
que começou em 2008 com o apoio
da Comissão Europeia, conta agora
com mais de 6500 signatários*.
Em 2015, a iniciativa assumiu novos
objetivos: o Pacto de Autarcas para
o Clima e Energia reforça o compromisso inicial de redução de CO2
e inclui a adaptação às alterações
climáticas. As autoridades locais signatárias partilham uma visão de tornar as cidades descarbonizadas e
resistentes, onde os cidadãos têm
acesso a energia segura, sustentável
e acessível.
Comprometem-se com o desenvolvimento de Planos de Ação para o Clima e Energia Sustentável para 2030 e
com a implementação de atividades
locais de mitigação e adaptação às
alterações climáticas.

O Pacto de
Autarcas é a
“maior iniciativa urbana
do mundo
para o clima e
energia”.
Miguel Arias Cañete
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O Pacto de Autarcas para o Clima e
Energia reúne autoridades locais
e regionais que se comprometem
voluntariamente com a implementação dos objetivos da UE para o clima
e energia no seu território.
Líderes e autarcas da UE endossam simbolicamente o Pacto de Autarcas para o
Clima e Energia no Parlamento Europeu
em 2015

Adira ao Pacto!
O Pacto de Autarcas para o Clima e
Energia está aberto a todas as autarquias locais democraticamente
constituídas com representantes
eleitos, seja qual for a sua dimensão e a fase de implementação das
suas políticas para o clima e energia.
Os signatários que anteriormente
se haviam comprometido com os
objetivos de 2020 e/ou da iniciativa Mayors Adapt estão convidados
a retificar novamente os objetivos
de 2030.
As autoridades locais vizinhas de
pequena e média dimensão também podem, sob certas condições,
participar como um grupo de signatários.
As autoridades subnacionais e nacionais, bem como outras organizações sem fins lucrativos, podem
apoiar os signatários fornecendo-lhes recursos e know-how e ser reconhecidas como Coordenadores
ou Apoiantes do Pacto de Autarcas.

Comissário Europeu da Ação para o Clima e Energia

* Signatários do Pacto de Autarcas em março de 2016

Porquê participar?
Reconhecimento e visibilidade internacionais elevados da
ação para o clima e a energia
da sua autoridade local
Oportunidade de contribuir
para moldar a política para o
clima e energia da UE
Compromissos credíveis através de avaliação e supervisão
do progresso

“Para Fonte Nuova, estar envolvida no Pacto de Autarcas para o Clima e Energia é uma oportunidade para
desenvolver planos de ação de adaptação às alterações
climáticas para a gestão sustentável e a segurança no
futuro do nosso território.”

Donatella Ibba, vereadora para
o Ambiente de Fonte Nuova, Itália

Melhores oportunidades
financeiras para os seus projetos locais de clima e energia
Formas inovadoras de funcionamento em rede, troca
de experiências e capacitação
através de eventos regulares,
geminações, webinars ou
discussões on-line
Apoio prático (helpdesk),
material e ferramentas de
orientação
Acesso rápido a “know-how
de excelência” e inspiração
de estudos de caso

“O Pacto de Autarcas ajuda Gante a tornar-se uma cidade inteligente e sustentável. Oferece apoios a uma
abordagem transversal para uma cidade climaticamente neutra, com cidadãos responsáveis e uma economia
ecológica.”

Daniël Termont, presidente da
Câmara Municipal de Gante, Bélgica

Autoavaliação facilitada e
troca entre pares através de
acompanhamento comum e
modelos de relatórios
Quadro de referência flexível para ação, adaptável às
necessidades locais
Reforço da cooperação e do
apoio das autoridades nacionais e subnacionais

“O Pacto de Autarcas para o Clima e Energia é uma oportunidade para impulsionar os nossos projetos de rede
inteligentes, que possibilitarão economia no consumo
de energia e ajudarão no envolvimento com as comunidades locais.”

Bojan Soares, presidente da
Câmara Municipal de Idrija, Eslovénia

O Pacto de Autarcas passo-a-passo
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ETAPA 2 :

ETAPA 3 :
Apresentação do
seu relatório de
supervisão

Oferta de elevada qualidade
de vida aos cidadãos em cidades
sustentáveis, resistentes ao
clima e vibrantes

Apresentação do
seu Plano de Ação
para o Clima e
Energia Sustentável
(SECAP)

Forne
cer ações práticas

Implementação,
supervisão & realização
de relatórios
Os signatários apresentam um Plano de Ação para o Clima e Energia
Sustentável (SECAP) ‒ abrangendo tanto a mitigação como a adaptação ‒
no prazo de dois anos após a assinatura formal. O SECAP baseia-se
num Inventário de Emissões de Referência e numa Avaliação de
Riscos Climáticos e Vulnerabilidades. Os signatários relatam o
progresso a cada dois anos.

Visão e compromissos dos signatários
MITIGAÇÃO
Aceleração da descarbonização dos nossos
territórios

ADAPTAÇÃO
Fortalecimento da nossa
capacidade de adaptação aos impactos das
alterações climáticas
inevitáveis

ENERGIA
SEGURA,
SUSTENTÁVEL
E ACESSÍVEL
Maior eficiência energética
e a utilização de energias
renováveis

Trabalhar para uma visão partilhada para 2050

Implementação ou mesmo ultrapassar os objetivos
para o clima e a energia da UE em 2030
Pelo menos 40% menos emissões de CO2 (e possivelmente outros gases
com efeito estufa) até 2030, através de melhores medidas de eficiência
energética e maior uso de fontes de energia renováveis
Melhor resistência aos impactos das alterações climáticas
Reforço da cooperação com autoridades locais e regionais parceiras,
dentro da UE e fora desta, para melhorar o acesso a energia segura,
sustentável e acessível

Oferta de elevada qualidade de vida aos cidadãos em
cidades sustentáveis, resistentes ao clima e vibrantes

Como inscrever-se?
Participar no Pacto de Autarcas
exige um compromisso político
formal.
O formulário de adesão deve ser
assinado pelo Autarca ou um
representante equivalente do
Conselho Municipal.
Mais informações:
www.eumayors.eu > Participação

O Secretariado do Pacto de Autarcas é
responsável pela coordenação global
da iniciativa. É composto por redes
de autoridades locais e regionais
‒ Energy Cities, Climate Alliance,
CMRE, EUROCITIES e FEDARENE ‒
trabalhando em estreita cooperação
com ECOFYS, Fresh Thoughts e IFOK.

Mais informações
Secretariado do Pacto
de Autarcas
63-67 rue d’Arlon
1040 Bruxelas
Bélgica
Tel: +32 2 400 10 67
E-mail: info@eumayors.eu
Twitter: @eumayors

www.eumayors.eu
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