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O projeto C-Track 50 é cofinanciado pelo
Programa-Quadro de Investigação e
Inovação da EU, Horizonte 2020, que 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 processo de planeamento energético nos países do C-Track 50
O planeamento energético e climático é um processo complexo que envolve muitas
partes interessadas com sobreposição de competências entre níveis de governação.
Foi revisto o processo de planeamento energético dos onze países parceiros, para
garantir a comunicação entre as autoridades envolvidas. O relatório elaborado
inclui uma revisão do processo de determinação de metas nacionais em cada país,
bem como uma sinopse do processo de formulação de planos nacionais de política
energética e climática, e o papel e envolvimento dos governos locais e regionais.
SAIBA MAIS.
Modelos de governação multinível no planeamento energético
No âmbito do projeto C-Track 50, os modelos existentes de governação multinível
foram avaliados para identificar a abordagem mais eficaz ao nível do país que
poderão melhorar a colaboração. O documento informativo resultante também
inclui recomendações sobre a implementação e adaptação de processos de
colaboração, a fim de facilitar o planeamento energético e climático a nível
nacional. LEIA o documento.
Apoio às autoridades locais no planeamento energético a longo prazo

O projeto C-Track 50 aborda dois
desafios principais: a falta de
colaboração em vários níveis no
planeamento integrado para as políticas
de clima e energia 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.

O projeto C-Track 50 visa mobilizar e apoiar os órgãos de poder local e regional na
definição das prioridades da política energética a longo prazo, bem como
desenvolver, financiar e implementar planos de ação ambiciosos no que se referem
à energia sustentável e clima para alcançar a resiliência climática e a neutralidade
carbónica até 2050. Ajuda técnica e orientações serão fornecidas a pelo menos uma
região e dez municípios em cada país do projeto C-Track 50. Na maioria dos países,
os municípios foram convidados a participar através do contacto direto.

Participação do C-Track 50 na COP24 - Katowice 2018
O projeto C-Track 50 foi apresentado com sucesso durante um
evento paralelo da Conferência das Nações Unidas sobre
Alterações Climáticas, COP24, em Katowice, na Polónia, a 8 de
dezembro de 2018, no Pavilhão da UE. O evento “Soluções
baseadas na natureza e governação multinível para cidades e
regiões com neutralidade carbónica e resilientes” foi organizado
pelo ICLEI Europe e pelo Ecologic Institute Berlin. Profissionais e
especialistas convidados discutiram o papel que as soluções com
base na natureza e a governação multinível desempenham para
facilitar a transição de cidades e regiões para a neutralidade
carbónica.
C-Track 50 em reuniões de mesas redondas a nível nacional, promovendo a colaboração multinível
A fim de promover a colaboração multinível e facilitar o planeamento estratégico de longo prazo, realizaram-se reuniões de mesas
redondas em cada país parceiro. Os participantes incluíram autoridades e organizações públicas nacionais, regionais, e locais
envolvidas no planeamento estratégico de políticas energéticas e climáticas, tais como associações de municípios.

C-Track 50 em reuniões de mesas redondas para autoridades locais e outras partes interessadas
Em cada país participante, uma reunião de mesa redonda para autoridades locais e outras partes interessadas foi realizada com
sucesso. As mesas redondas facilitaram o diálogo entre as autoridades regionais, autoridades locais e outras partes interessadas.
Durante a reunião, foram discutidas as prioridades políticas para as regiões e municípios para 2050, bem como as ações prioritárias
e medidas exemplares a serem implementadas. Além disso, abordou-se da visão de uma economia neutra em carbono até 2050,
juntamente com as recomendações propostas sobre as prioridades da política nacional de energia para 2050.

Atividades na Região Autónoma da Madeira (Portugal)
Contribuição para a elaboração de estratégias para a energia e clima
A AREAM, o parceiro do projeto C-Track 50 na Região Autónoma da Madeira, contribui ativamente na elaboração de estratégias
regionais e municipais para a energia e clima, que visam a eficiência energética, o aproveitamento dos recursos naturais, a mitigação
e a adaptação às alterações climáticas. Através da sua colaboração com entidades nacionais, a AREAM também contribui para a
elaboração de estratégias nacionais, permitindo a inter-relação com as regionais. Com o contributo do projeto C-Track 50, é possível
uma aproximação para a definição de estratégias com os restantes países europeus, com a partilha de informação, ideias e boas
práticas para alcançar o objetivo europeu de neutralidade carbónica.
C-Track 50 como promotor da colaboração com as entidades governamentais
No âmbito do projeto, realizaram-se duas reuniões de mesa redonda com a colaboração do Governo Regional da Madeira e com a
presença dos municípios que se encontram a participar no projeto C-Track 50. Na primeira reunião, a 9 de julho de 2018 , foram
apresentadas as estratégias nacionais para a energia e clima e os planos nacionais, e foi revisto o compromisso de Portugal para a
neutralidade carbónica em 2050. Na segunda reunião, em novembro de 2018, e com a participação da ADENE – Agência para a
Energia, foram abordados temas relacionados com as ações que se encontram em desenvolvimento a nível nacional, especialmente
no domínio dos edifícios públicos, que podem ser replicadas noutras entidades públicas e privadas, a nível regional e municipal.
Em simultâneo aproveitou-se estas reuniões para afirmar o compromisso dos municípios para a novas metas de descarbonização
da energia e de adaptação às alterações climáticas para 2030, no âmbito do Pacto dos Autarcas para o Clima e Energia, e apoiar os
mesmos na elaboração dos relatórios de implementação do PAES – Plano de Ação para a Energia Sustentável para o ano de 2020
em curso e na elaboração do PAESC – Plano de Ação para a Energia Sustentável e Clima para 2030.

O projeto C-Track 50 recebeu financiamento do Programa de Investigação e inovação
Horizonte 2020, ao abrigo do contrato de subvenção n.º 784974.
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