Assistência ao Desenvolvimento de Projetos: as cidades e regiões do Pacto de
Autarcas partilham a sua experiência!
Muitos dos signatários do Pacto de Autarcas utilizaram os mecanismos de Assistência Técnica
(AT) para desenvolver projetos como parte dos seus Planos de Ação para o Clima e Energia
Sustentável. Numa brochura lançada recentemente, reunimos as lições aprendidas por cidades e
regiões de toda a Europa, que beneficiaram de, ou estão atualmente a utilizar um dos
mecanismos de AT, com vista a ajudar os futuros beneficiários no processo de candidatura.

Assistência ao Desenvolvimento do Projeto Horizonte 2020
A experiência de… Solrød, Dinamarca
Em 2014, o município de Solrød cooperou com parceiros da indústria, fornecedores,
estabelecimentos e instituições de investigação para desenvolver a Unidade de Biogás de Solrød.
Esta unidade produz energia verde a partir de algas e outros subprodutos, tais como resíduos
orgânicos e estrume provenientes de quintas locais. Esta parceria público-privada inovadora
catalisou múltiplos benefícios para a comunidade em geral de Solrød e as partes interessadas
locais, fornecendo novas fontes de energia renovável.
O financiamento do instrumento MLEI do programa «Energia Inteligente — Europa»* assegurou
financiamento para a fase final de preparação, gestão de projetos e comunicações e ajudou com
as técnicas de concurso. O sucesso do projeto reflete-se num investimento de 12,7 milhões de
EUR através de um contrato chave na mão para a construção de uma unidade combinada de
biogás de calor e energia e na compra de um motor de biogás, traduzindo-se em reduções
aproximadas de CO2 de 40 100 toneladas de CO2/ano e na produção de 60 GWh/ano de energia
proveniente de fontes renováveis.

A experiência da... província de Turim, Itália
O projeto «2020Together» nasceu de uma necessidade de ultrapassar barreiras de financiamento
a nível local a fim de iniciar a renovação da eficiência energética de edifícios públicos e da
iluminação pública. A área metropolitana de Turim juntou-se à Região do Piemonte, ao Município
de Turim e ao Parque Ambiental.
Foi dada especial atenção às medidas de financiamento inovadoras dos Contratos de
Desempenho Energético e à implementação de novas formas de parcerias financeiras entre as
administrações públicas locais e os investidores privados, tais como as ESCO (Empresas de
Serviços Energéticos). Durante o projeto, 11 municípios da área metropolitana de Turim
beneficiaram do modelo inovador do concurso de eficiência energética desenvolvido, enquanto
outros 10 municípios iniciaram um projeto idêntico. Desenvolveu-se um guia intitulado Guia para a
elaboração de Contratos de Desempenho Energético — A experiência 2020Together (Guide for
drawing up EPC contracts – The 2020Together experience) para incentivar a sua aplicação.

Mecanismo de Assistência Técnica do Fundo Europeu para a Eficiência Energética
(FEEE)
A experiência da... província de Ferrara, Itália
Na região de Emilia Romagna, os quatro municípios de Ferrara, Cento, Mesola e Voghiera estão a
beneficiar diretamente da Assistência Técnica do FEEE com medidas planeadas para melhorar a
iluminação pública e renovar profundamente 12 edifícios (escritórios, câmaras municipais,
instalações desportivas e escolas). Os serviços de desenvolvimento do projeto FEEE incluem
apoio técnico no desenvolvimento do projeto, para realizar os estudos iniciais e auditorias
energéticas. No que diz respeito à seleção da ESCO, foi prestada assessoria jurídica para
estruturar o processo de contratação pública e criar o quadro jurídico. Além disso, um sistema de
verificação e soluções de aferição foram definidos para supervisionar as economias alcançadas. O
volume total esperado do projeto da assistência técnica na província de Ferrara é de 30,8 milhões
de EUR.

Todos estes exemplos e muito mais podem ser encontrados na nossa última publicação:
Assistência ao Desenvolvimento de Projetos – Lições aprendidas com a Comunidade do
Pacto da Autarcas (Project Development Assistance – Lessons learnt from the Covenant of
Mayors Community). Horizonte 2020, FEEE, ELENA... Descubra qual mecanismo de Assistência
ao Desenvolvimento de Projetos é mais adequado no seu caso!

* Lançado em 2003 pela Comissão Europeia, o programa «Energia Inteligente — Europa» (Intelligent Energy – Europe
(IEE)) ofereceu ajuda às organizações dispostas a melhorar a sustentabilidade energética. Atualmente, o programa
Horizonte 2020 da UE apoia a investigação, a demonstração e a aceitação pelo mercado das tecnologias
energeticamente eficientes.

