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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.

C-Track 50 na Semana Europeia da Energia Sustentável de 2019
A sessão da Conferência com o tema “As Autoridades Locais como Impulsionadores da
Abordagem às Alterações Climáticas”, que se realizou na quarta-feira, dia 19 de junho de
2019, foi coorganizada pelo C-Track 50 no âmbito da Semana Europeia da Energia
Sustentável de 2019. Patrick Biard, responsável pelo trabalho do projeto sobre a
governação a vários níveis, apresentou os resultados do estudo, realçando a importância
de haver uma visão compartilhada e de assegurar um compromisso político, para uma
governação multinível eficaz e bem-sucedida. Mais

O projeto está implementado em 11 países
da UE, nomeadamente: Áustria, Croácia,
França, Alemanha, Grécia, Hungria, Letónia,
Polónia, Portugal, Roménia e Espanha.

IMEAS e C-Track 50 num evento paralelo no âmbito da Semana Europeia da Energia
Sustentável de 2019
Também no âmbito da Semana Europeia da Energia Sustentável de 2019, o projeto C-Track
50 e IMEAS co-organizaram o evento paralelo “Connecting the unconnected”, que teve
lugar no dia 19 de junho em Bruxelas. Estes projetos estudam a articulação entre os níveis
superiores e os níveis inferiores de governação e abordam a governação a multinível como
um meio de incorporação da política energética da UE e os objetivos climáticos a nível
nacional, regional e/ou local. Mais

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.

Espanha, 3ª Reunião do projeto C-Track 50
A 3ª reunião do projeto C-Track 50 teve lugar em
Oviedo, Espanha, nos dias 5 e 6 de fevereiro. Os
parceiros partilharam informações sobre o
progresso do projeto, os resultados alcançados a
nível do país, e o planeamento de futuros
trabalhos. No segundo dia, foi organizada uma
atividade para reforçar as capacidades técnicas
sobre o planeamento de energia sustentável,
onde os parceiros trocaram experiências e as
melhores práticas. Mais

Governação a vários níveis: uma parte fundamental da estratégia para alcançar a neutralidade climática
A 24 de fevereiro, os cidadãos de Freiburg na Alemanha, votaram a favor da construção de um novo distrito ecológico,
chamado Dietenbach. O local incluirá 6,500 apartamentos, escolas, empresas e serviços locais, com 60 hectares de terreno
para espaços abertos e verdes. Esta cidade está a responder de uma maneira adequada a nível político e prático aos desafios
globais e locais. O distrito com neutralidade climática será o primeiro do seu género em Freiburg e o primeiro a ser
construído nesta escala na Alemanha. Mais
C-Track 50 apresentado na Conferência Internacional da Ação Climática de 2019
A ICCA2019 realizou-se em Heidelberg, Alemanha, nos dias 22 e 23 de maio. O evento realçou a importância de “ação
climática colaborativa”, que significa que a ação inclui a comunicação, a coordenação e a cooperação entre os níveis
governamentais, os setores e os grupos de stakeholders.
O projeto C-Track 50 foi apresentado pelo ICLEI, juntamente com
apresentações de projetos novos e existentes e iniciativas sobre a ação
climática colaborativa.
Através das sessões e dos resultados da conferência, foi deixado claro a
importância fulcral de haver condições de enquadramento que permitam
às cidades e aos municípios exercerem o seu papel como interveniente no
domínio da ação climática e do desenvolvimento sustentável.
Estas condições de enquadramento vão desde o acesso à especialização,
aos recursos financeiros, e às condições regulamentares. Mais
C-Track 50 apresentou recomendações referentes às prioridades da política energética e da adaptação às alterações
climáticas
No âmbito do projeto, cada país parceiro (11 no total) organizou 3 reuniões de mesa redonda com a participação das
autoridades públicas nacionais e outros intervenientes-chave sobre os desafios enfrentados para o planeamento das
políticas de energia e adaptação às alterações climáticas a longo prazo, bem como alcançar a governação a vários níveis. Os
resultados das reuniões deram azo à formulação de uma série de recomendações, que foram discutidas e validadas pelas
partes interessadas que participaram. As recomendações são exaustivamente analisadas no Relatório das Recomendações
sobre as prioridades energéticas a nível nacional, disponíveis para download, e incluem o seguinte:







Obrigações regulamentares para as autoridades regionais/locais elaborarem o plano de energia e clima;
Atribuição de metas específicas para a redução das emissões de GEE a nível regional, com base no seu potencial e
após consulta entre as autoridades nacionais e regionais; ligação do financiamento com as metas estabelecidas;
Integração e ligação de temas, tais como, mitigação/adaptação às alterações climáticas e ordenamento do território,
nas câmaras municipais;
Criação de um espaço de diálogo para os intervenientes relevantes a nível nacional/regional e a nível regional/local
respetivamente, talvez através de um steering committee e grupos de trabalho técnico;
Desenvolvimento de ferramentas de financiamento destinadas a apoiar o desenvolvimento da governação a vários
níveis e planeamento das políticas na área de energia e clima a nível regional/local;
Criação de uma metodologia comum para garantir a qualidade dos dados e dos indicadores recolhidos e usados no
planeamento das políticas para a energia e clima.

O projeto C-Track 50 recebe financiamento do Programa de Investigação e Inovação
Horizonte 2020, ao abrigo do contrato de subvenção n.º 784974.
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C-Track 50 na Região Autónoma da Madeira
Plano de Ação para a Energia Sustentável e Clima
A AREAM, parceiro do projeto C-Track 50, encontra-se a trabalhar junto de 7
municípios da Região Autónoma da Madeira: Câmara de Lobos, Funchal, Machico,
Ponta do Sol, Porto Santo, Ribeira Brava e São Vicente, na preparação do Relatório
de Implementação do Plano de Ação para a Energia Sustentável (PAES) em vigor
até 2020, conforme compromisso estabelecido entre os municípios e a União
Europeia, através do Pacto de Autarcas (Covenant of Mayors). Para além do
relatório, o projeto C-Track 50 apoia os municípios na elaboração do Plano de
Ação para a Energia Sustentável e Clima (PAESC) que visa objetivos, ações e
medidas a serem implementadas localmente até 2030, visando o horizonte de
2050.
O projeto também apoia a elaboração do PAESC para a Região. Neste sentido, o
C-Track 50 encontra-se a trabalhar com a Direção Regional do Ordenamento do
Território e Ambiente (DROTA) no levantamento de dados energéticos que
servirão de base para a elaboração do PAESC para a Região.

Apresentação pública do PNEC e RCN2050
A apresentação pública do PNEC – Plano Integrado Energia e
Clima 2030 e do RNC2050 – Roteiro para a Neutralidade
Carbónica 2050, teve lugar no Funchal no dia 22 de março de
2019, e contou com a colaboração da AREAM. Nesta
apresentação, foi reforçada a importância do C-Track 50 como
um projeto de apoio a todos os municípios e regiões para
estabelecer planos estratégicos de redução de emissões de
gases com efeito de estufa, aumento da eficiência energética,
aumento do aproveitamento das energias renováveis e
aumento de energia renovável nos transportes. Tanto a Região
como os Municípios, através do projeto C-Track 50, vão
contribuir para as metas estabelecidas no PNEC e RCN2050,
com a elaboração de um Plano de Ação para a Energia
Sustentável e Clima.
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