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O PACTO, PASSO A PASSO 

Os Signatários do Pacto de Autarcas 
pretendem atingir e até mesmo ultra-
passar a meta da UE de redução 
das emissões de CO2 em 20% até 
2020, através da implementação de 
um Plano de Acção para as Ener-
gias Sustentáveis (PAES), dirigido à 
efi ciência energética e à utilização de 
fontes de energia renovável locais. 

Para atingir esta meta, os signatários 
comprometem-se a seguir vários 
passos:

Inventário de Referência das Emissões (IRE) que traduza os 
compromissos políticos em acções concretas.
Os signatários entregam o PAES juntamente com os principais 
resultados do IRE no prazo de um ano após a adesão ofi cial. 
O PAES, elaborado em colaboração com as partes interessadas 
e os cidadãos e aprovado pela Assembleia Municipal, defi ne as 
acções previstas. Os signatários aceitam, igualmente, moni-
torizar e fornecer informações relativas à implementação do 
PAES de dois em dois anos após a entrega.

A presente publicação visa apresentar ao leitor uma visão 
geral do processo de desenvolvimento do PAES. Possibilita a 
compreensão clara dos elementos-chave do PAES e apresenta 
resumidamente os procedimentos para entrega e avaliação. Nas 
páginas que se seguem encontram-se ainda exemplos para 
inspiração e sugestões práticas para dar início à elaboração e 
implementação do plano de acção.

Desenvolvimento do plano de acção – em cola-
boração com os stakeholders locais & cidadãos

Compilação do Inventário de Refe-
rência das Emissões

Formação da equipa do Pacto

De� nição da sua visão a longo prazo

Implementação das políticas e 
medidas para a redução de CO2 

Monitorização e comunicação 
relativamente à evolução PASSO  2  Entrega do Plano de 

Acção para as Energias Sustentáveis

PASSO  3  Entrega do Rela-
tório de Implementação

PASSO  1  Assinatura do Pacto de Autarcas Início

Monito
rização e feedba

ck

Planeamento

Implementação

an

meta de CO2
 

para 2020-20%
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UM QUADRO METODOLÓGICO DE ACÇÃO FLEXÍVEL

SIMPLICIDADE, FLEXIBILIDADE E POSSIBILI-
DADE DE COMPARAÇÃO!

O Pacto de Autarcas disponibiliza um quadro metodológico 
abrangente para A elaboração e implementação do PAES.

A metodologia do Pacto é fundamentada numa sólida base 
técnica e científi ca, uma vez que foi desenvolvida em coope-
ração com o Joint Research Centre da Comissão Europeia e 
baseada na experiência prática de um grupo de profi ssionais 
composto pelas autarquias locais e por especialistas. A meto-
dologia, os conceitos e os princípios seguem, na medida do 
possível, as normas internacionais e europeias [por ex., os 
factores de emissão do Painel Intergovernamental sobre as 
Alterações Climáticas (IPCC) ou a base de dados do Ciclo de 
Vida de Referência Europeu (ELCD)].

Flexível e adaptada às realidades locais, a metodologia do 
Pacto disponibiliza um quadro de informação comum através do 
modelo PAES online, graças ao qual as autarquias locais podem 
comparar os respectivos resultados com outros (por ex., para 
a mesma autarquia local ao longo do tempo ou entre autarquias 

MATERIAIS DE APOIO TÉCNICO DO PACTO

• O Guia «Como desenvolver um Plano de Acção 
para as Energias Sustentáveis» disponibiliza um 
acompanhamento passo a passo e recomendações 
práticas para todo o processo de desenvolvimento do IRE 
e do PAES. Defi ne um conjunto de princípios-chave para o 
cálculo das emissões de CO2 (ou equivalente). Disponibiliza, 
igualmente, aos municípios exemplos de acções relacio-
nadas com a efi ciência energética e as energias renováveis 
que podem ser implementadas a nível local.

•	 O Modelo do PAES é o quadro utilizado pelos signa-
tários para comunicar os dados das emissões de CO2 
e as acções-chave de mitigação a nível local. É uma 
ferramenta interactiva online  onde os  Signatários do Pacto 
preenchem a respectiva informação em inglês, criando desta 
forma a estrutura dos PAES individuais e disponibilizando 
estatísticas agregadas online. O modelo é acompanhado 
com instruções (em todas as línguas europeias) que auxi-
liam os signatários a recolher e analisar os dados de forma 
estruturada e sistemática.

PARA SABER MAIS  
Estão disponíveis na biblioteca do sítio Web do Pacto de 
Autarcas todos os materiais:
http://www.pactodeautarcas.eu/support/library_pt.html

locais com características idênticas). Cada signatário poderá 
utilizar a ferramenta que considere apropriada para os seus 
objectivos. No entanto, deverá certifi car-se de que o inventário 
realizado se encontra devidamente alinhado com as requesitos 
do Pacto de Autarcas.

© Shutterstock

•	 Com base no modelo do PAES, o Modelo do Relatório 
de Implementação facilitará a monitorização da imple-
mentação do PAES. Estará disponível em 2012 juntamente 
com instruções e será o instrumento-chave para a moni-
torização e comunicação do progressopor parte dos 
signatários.
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O PAES é o documento-chave que indica de que forma o Signa-
tário do Pacto atingirá os seus compromissos até 2020. O PAES 
deve ser desenvolvido com base no conceito de planeamento 
integrado e abordagem holística para os sistemas energéticos 
locais, concentrando-se na redução da procura de energia 
em vários sectores de actividade, bem como na utilização de 
recursos endógenos renováveis para responder à procura de 
energia local.

CONTEÚDO – O QUE CONSTA DO PLANO?

•	 Os resultados principais do Inventário de Referência das 
Emissões que indicam a situação actual em termos de 
consumo energético e identificam as principais fontes de 
emissão de CO2 – Onde estamos?

•	 Uma visão a longo prazo, onde se especifica a meta de 
emissões de CO2 prevista para 2020 e as áreas de acção 
prioritárias  – Onde pretendemos chegar?

•	 Um conjunto de acções a curto e médio prazo que 
deverão ser implementadas, assim como os prazos e as 
responsabilidades atribuídas, para atingir a meta definida  
– Como pretendemos atingir a meta? 

   ADOPTAR UMA ABORDAGEM INTEGRADA

« Em Friedrichshafen, colocamos as questões climáticas 
e energéticas no topo da agenda do planeamento urbano. 
O esquema de desenvolvimento municipal na Alemanha 
permite-nos desenvolver especificações para o forneci-
mento de energia em novas áreas de construção e parques 
industriais, bem como para a mobilidade no futuro. [...] 
Estamos a garantir que criamos uma cidade com percursos 
de transporte reduzidos, através de um sistema urbano 
de autocarros de ponta. Actualmente, é o ordenamento 
do território que define a rota do consumo energético 
das próximas décadas! » Andreas Brand, Presidente da 
Câmara de Friedrichshafen (Alemanha)

   DEFINIR VISÕES AMBICIOSAS
 
« Em Beckerich, o desenvolvimento do PAES constituiu um 
passo importante na reformulação das nossas ambições. 
Demonstrou que podemos sempre melhorar o nosso 
trabalho e que a economia de energia deverá ser a principal 
prioridade na obtenção do nosso objectivo: a autonomia 
energética. » Camille Gira, Autarca de Beckerich (Luxem-
burgo)

OBJECTIVOS DO PLANO

•	 Assegurar um compromisso político a longo prazo – o PAES 
é um documento político estratégico, aprovado pela 
Assembleia Municipal (ou orgão de decisão equivalente);

•	 Traduzir a estratégia em acções concretas e atribuir os 
recursos humanos e financeiros para a implementação das 
acções – o PAES é um instrumento operacional;

•	 Traduzir a estratégia em acções concretas e atribuir os 
recursos humanos e financeiros para a implementação das 
acções – o PAES é um instrumento operacional;

ÂMBITO

O PAES deverá definir um conjunto coerente de acções que 
abarque todos os sectores-chave de actividade (público e 
privado). Em princípio, prevê-se que a maioria dos PAES abranja 
os sectores considerados no inventário:

Como as autarquias locais têm uma influência limitada na indús-
tria, cabe-lhes decidir se este sector deverá ser incluído no PAES 
(excluem-se as fábricas abrangidas pelo ETS1).

O PAES deverá, igualmente, basear-se nas áreas de acção 

SECTORES-CHAVE ALVO

OUTROS SECTORES RECOMENDADOS

Transportes 
(colectivos, privados 
e comerciais)

Indústrias
(excluindo o 
ETS1)

Produção de energia 
renovável local de 
pequena escala

Ordenamento do 
território

Trabalho com os 
cidadãos e as partes 
interessadas

Outros
(gestão da água
e dos resíduos)

Compras públicas

Edifícios e instalações 
(municipais, terciárias e 
residenciais)

em que a autarquia local desempenha um papel específico 
– enquanto Planeador, Motivador, Consumidor e, por vezes, 
Produtor – tais como:

1 ETS – Sistema de Comércio de Emissões da União Europeia

© Shutterstock

O PLANO DE ACÇÃO PARA AS ENERGIAS SUSTENTÁVEIS
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O Inventário de Referência das Emissões (IRE) é um compo-
nente essencial do PAES, que disponibiliza uma imagem clara 
de « onde estamos », ou seja, uma descrição da situação actual 
da autarquia local, no que se refere ao consumo de energia e 
às emissões de CO2. Constitui o ponto de partida para a elabo-
ração do PAES. Com base no IRE, a autarquia local poderá 
identifi car os campos de acção prioritários e as oportunidades 
para alcançar a meta de redução das emissões de CO2. Ajudará 
a seleccionar e a dar prioridade às acções. Deverão ser regular-
mente efectuados Inventários de Monitorização de Emissões 
(IME) para avaliar as potenciais reduções de emissões resul-
tantes das acções implementadas.

  O APOIO DE UM INVENTÁRIO ABRANGENTE
 
«Acredito que os bons inventários de emissões e os 
fundamentos científi cos são essenciais para o sucesso de 
qualquer acção. Se os municípios compreenderem, desde 
o início, o âmbito e as implicações dos seus compromissos, 
estarão em melhor posição para os honrarem e implemen-
tarem acções ambiciosas.»  Frank Smeets, Ministro-
-adjunto para os Assuntos Ambientais da Província de 
Limburg (Bélgica), coordenador territorial do Pacto

ÂMBITO

O Pacto segue, essencialmente, uma abordagem territorial, analisando as emissões associadas ao consumo e produção (se for o 
caso) de energia, no território da autarquia local.

CONCEITOS DO IRE

CO2N2O CH4

Emissões directas por 
combustão de combustível no 
território

Outras emissões
directas que 
ocorrem no terri-
tório, dependendo da 
escolha de sectores 
IRE

Emissões (indirectas) relacionadas 
com a produção de energia 
consumida no território 
independentemente do local de
produção da electricidade

Edifícios e instalações 
(municipais,

residenciais, terciárias)

Transportes 
(colectivos, privados, 

comerciais)

Indústrias
excluindo ETS

(opcional)

Estações de 
tratamento
de águas 

residuais e de 
resíduos sólidos 

urbanos
(opcional)

Instalações de 
produção

descentralizada de 
energia

(electricidade ≤ 20 MW,
calor/frio se for o caso)

excluindo ETS

COGENE-
RATION

T E R R I T Ó R I O  D O  M U N I C Í P I O

POWER 
PLANT

O INVENTÁRIO DE REFERÊNCIA DAS EMISSÕES – INÍCIO DO PAES

IPCC – abrange as emissões de CO2 decorrentes do consumo de energia no território da autarquia local, quer directamente através 
da combustão de combustível quer indirectamente através da combustão de combustível associada à electricidade/calor/frio 
produzida fora do território mas consumida no território. 
Avaliação do Ciclo de Vida – abrange o ciclo de vida de cada vector energético, ou seja, inclui não só as emissões decorrentes 
da combustão de combustível mas também as emissões associadas a toda a cadeia de produção (exploração, transporte, proces-
samento).

O ano de 1990 é o ano de referência recomendado para a maioria das normas internacionais (Protocolo de Quioto, relatórios 
de avaliação do PIAC). No entanto, as autarquias locais deverão seleccionar o ano para o qual dispõem de dados mais fi áveis e 
abrangentes.
Toneladas de CO2 – caso a autarquia local decida calcular apenas as emissões de CO2.
Toneladas equivalentes de CO2 – caso a autarquia local decida incluir outros gases com efeito de estufa (GEE), tais como o CH4 e 
o N2O. Para converter a quantidade de CH4 e N2O em equivalentes de CO2, multiplica-se a emissão de um determinado GEE pelo 
respectivo Potencial de Aquecimento Global.

Ano de 
refe-
rência

Unidades 
a indicar

Factores 
de 
emissão
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RECOLHA E ANÁLISE DE DADOS

  Worms, Alemanha ~ 83 000 habitantes

A recolha de dados constitui, frequentemente, um desafio 
considerável aquando da preparação do Inventário de Refe-
rência das Emissões. Para elaborar o IRE, a cidade de Worms 
procurou a colaboração do fornecedor local de energia e de 
outras partes interessadas através da organização de vários 
«dias de reunião», uma oportunidade para criar condições para 
uma cooperação mais efi caz e mais abrangente entre os parti-
cipantes. O processo de colaboração foi particularmente bem 
sucedido: a autarquia local obteve dos fornecedores de gás e 
electricidade dados exactos e abrangentes sobre o consumo 
energético nos principais edifícios, instalações e indústrias. Para 
além disso, a Associação dos Limpa-Chaminés e o Departa-
mento de Habitação do município disponibilizaram dados 
fi áveis sobre o consumo energético das unidades domésticas, 
bem como informações adicionais sobre todos os sistemas de 
aquecimento existentes.

As emissões do sector dos transportes basearam-se no desem-
penho e no consumo de combustível dos veículos que circulam 
dentro do território. Para obter os dados em falta, realizaram-se 
inquéritos experimentais no território, essencialmente para a 

medir o tráfego particular (ou seja, o número de veículos, os 
quilómetros percorridos, etc.).
O uso de uma ferramenta de cálculo (ECORegion) revelou-se 
bastante útil, fornecendo uma metodologia sólida e factores de 
conversão relevantes. Os inventários foram realizados ao longo 
de seis anos, de 2004 a 2009, identifi cando as principais fontes 
de emissões de CO

2 e respectivos potenciais de redução.

CONSTRUÇÃO DE  CENÁRIOS E AVALIAÇÃO 
AMBIENTAL ESTRATÉGICA 
 
  Dublin, Irlanda ~ 506 000 habitantes

A construção de cenários é uma abordagem encontrada em 
vários PAES, tal como no plano de acção de Dublin, em que 
são tidos em consideração três cenários para 2020 distintos.

O cenário Business As Usual (manutenção das tendências 
actuais) descreve a previsão de «nenhuma acção», enquanto 
os outros dois cenários analisam o impacto de algumas acções 
dedicadas. O Cenário 1 propõe um conjunto de acções de fácil 
implementação em termos de custo e complexidade, enquanto o 
Cenário 2 tem custos mais elevados e uma acção a longo prazo. 
Com base nestes cenários, o plano de acção de Dublin defi ne 

claramente a viabilidade da meta de redução de CO2 da autar-
quia local para 2020 e destaca os desafi os que deverão ser 
ultrapassados para cumprir os compromissos.

Foi, igualmente, efectuada uma Avaliação Ambiental Estra-
tégica2 para incorporar considerações ambientais (tais como: 
biodiversidade, população, saúde, fauna, flora, solo, água, 
ar, factores climáticos, bens materiais, património cultural e 
paisagem) no plano de acção.

IDENTIFICAR AS VARIÁVEIS EXTERNAS QUE 
INFLUENCIAM O CONSUMO ENERGÉTICO 

  Barcelona, Espanha ~ 1 628 000 habitantes

É essencial efectuar um diagnóstico exaustivo da situação actual 
da autarquia local, no que respeita ao consumo energético, às 
emissões de CO2 e a outros factores socioeconómicos, para 
poderem ser identifi cadas as áreas de acção prioritárias. No   
PAES de Barcelona faz-se uma análise pormenorizada das 
variáveis externas que podem infl uenciar o consumo energético, 
tais como: população, área construída e produto interno bruto 
(PIB). A análise do PIB permitiu a Barcelona identifi car uma certa 
desassociação entre o crescimento económico e o consumo de 
energia durante o período de avaliação.

2 Para mais informações, consulte a Directiva AAE 2001/42/CE.

INSPIRAÇÃO PARA A ELABORAÇÃO DO PAES
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IDENTIFICAR RECURSOS HUMANOS E FINAN-
CEIROS PARA CADA ACÇÃO

  Riga, Letónia ~ 750 000 habitantes

No PAES, cada acção deve ser definida em termos muito 
práticos. O PAES de Riga define prazos de implementação 
e atribui responsabilidades claras. Identifica, igualmente, os 
recursos financeiros e as potenciais fontes de financiamento 
para o desenvolvimento e implementação das acções. Seguem-
-se alguns exemplos:

REUNIR AS PARTES INTERESSADAS LOCAIS

  Aglomeração Mulhouse Alsace, França 
~ 252 000 habitantes

O PAES da aglomeração Mulhouse Alsace é o resultado de um 
diálogo exaustivo com as partes 
interessadas locais. Já em 2007, a 
comunidade urbana estabeleceu 
um «Comité Consultivo» para 
dar apoio ao desenvolvimento 
e à implementação do plano de 
acção. O Comité é constituído, 

actualmente, por cerca de 100 membros (representantes e dele-
gados eleitos pelos departamentos, especialistas, associações, 
universidades, empresas e cidadãos relevantes). As reuniões 
regulares promovem a troca de experiências/conhecimentos, 
garantem a cooperação entre sectores e permitem a união de 
esforços para uma melhor compreensão dos problemas locais. 
O Comité Consultivo participa nas etapas-chave dos processos 
de elaboração, implementação, monitorização e avaliação do 
PAES. Graças à transparência do processo de participação, as 
partes interessadas locais encontraram uma nova forma de dar 
voz às suas ideias e propostas. 
Garante-se, igualmente, o envolvimento dos cidadãos através 
de diversas actividades regulares de consciencialização (dias 
informativos, reuniões públicas, exposições, etc.). Foram 
desenvolvidos vários materiais promocionais ao nível local para 
mobilização, tais como o folheto «Clima’ctor» ou a «Climatebox» 
(que inclui uma torneira económica, cabeças de chuveiro para 
poupar água, três lâmpadas de baixa energia, etc.).

DESENVOLVER INDICADORES DE MONITORI-
ZAÇÃO DE DESEMPENHO

  Maranello, Itália ~ 17 000 habitantes

A identificação de indicadores de monitorização ajuda o muni-
cípio a avaliar se está ou não no caminho certo para alcançar 
as suas metas. O PAES de Maranello identifica um conjunto de 
indicadores de monitorização da implementação de cada acção. 
Seguem-se alguns exemplos:

Acção
Tempo de 
implemen-

tação

Responsável pela 
implementação

Financiamento 
necessário 

(milhões de euros)
Potencial fonte de financiamento

Auditorias energéticas 
e renovação de um 
complexo de 6000 
alojamentos 

2009-2020

Associações de 
proprietários, 
pessoas autorizadas

3,4 (auditorias) 
+ 872 (renovação)

Orçamento municipal, Fundos Estruturais, 
empréstimos, fundos renováveis, apoios 
nacionais e municipais, Empresas de Serviços 
Energéticos (ESCO), Empresas Municipais de 
Serviços Energéticos (MESCO)

Renovação do sistema 
de i luminação nas 
ruas e parques da 
cidade

2010-2020
Município de Riga, 
Agência «Rigas 
gaisma»

2,84 Orçamento municipal, Fundos 
estruturais

Criação de uma rede 
de estações de carre-
gamento para carros 
eléctricos e híbridos 
na cidade de Riga

2011-2020

«Latvenergo» 
(fornecedor de 
aquecimento, 
proprietário de duas 
fábricas de CHP em 
Riga)

14,19 Fundos estruturais, financiamento do 
«Latvenergo», orçamento municipal

PARA SABER MAIS 
Folheto Temático do Pacto «Planos de Financiamento 
Inspiradores – Inspiração para os Signatários do Pacto»
http://www.pactodeautarcas.eu/support/library_pt.html

Acção Indicadores propostos

Reorganização dos trans-
portes colectivos para turistas

Número de turistas que 
utilizam transportes colectivos

Extensão da rede de ciclovias Número de km

Instalação de sistemas fotovol-
taicos nos edifícios públicos MWp instalado

Estudos de viabilidade para o 
desenvolvimento de uma área 
com edifícios sustentáveis

Consumo de energia nos 
edifícios renovados (kWh/m2)

PARA SABER MAIS 
Catálogo online de PAES:
http://www.pactodeautarcas.eu/actions/sustainable-
energy-action-plans_pt.html
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ACÇÕES EM DESTAQUE

«CAÇA WATTS» – AUDITORIAS ENERGÉTICAS

 Cascais, Portugal

Campo de acção: Edifícios municipais, residenciais e terciários
Departamento responsável: Agência Municipal de Energia de 
Cascais 
Implementação (início/fi m): de 2008 em diante

Descrição da acção:  O projecto 
«Caça Watts» visa ajudar os cidadãos 
a poupar energia e dinheiro. Através 
deste projecto, são efectuadas audi-
torias energéticas aos edifícios por 
técnicos da agência de energia muni-
cipal. O objectivo consiste em medir os 
padrões de consumo de energia e efec-
tuar uma análise térmica da envolvente 
do edifício com uma câmara termo-
gráfica. Posteriormente, os técnicos 
elaboram um relatório técnico com os 
dados recolhidos durante a auditoria 
energética e os dados provenientes 

da anál ise das facturas 
energéticas, recomendando 
medidas para poupar energia. 
O baixo custo do serviço visa 
cobrir as despesas operacio-
nais e promover a iniciativa. 
São efectuadas, todos os 
anos, cerca de 100 auditorias 
energéticas no município de 
Cascais.

CONSTRUÇÃO DE UMA CICLOVIA PARA 
REDUZIR AS DESLOCAÇÕES MOTORIZADAS 
PARA O TRABALHO

  Città di Castello, Itália

Campo de acção: Transportes
Departamento responsável: Obras públicas, Departamentos 
de Manutenção e Ambiente 
Implementação (início/fi m): 1999-2011

Descrição da acção:
A acção visa promover a utilização da 
bicicleta do centro urbano para a área 
norte do município (área industrial de 
Cerbara). A ciclovia terá uma extensão 
de 3,1 km. Espera-se que venha a ser 
usada por 250-500 pessoas por dia, 
reduzindo o número de carros em 
circulação em 150-300. A ciclovia é 
usada principalmente para as deslo-
cações casa-trabalho e abrange uma 
estação ferroviária onde deverá ser 
implementado um sistema de partilha 
de bicicletas num futuro próximo.

CRECHES VERDES

  Bistrita, Roménia

Campo de acção: Edifícios e instalações municipais, produção 
local de energia renovável
Departamento responsável: Município
Implementação (início/fi m): 2011-2016

Descrição da acção: 
A acção visa substituir os sistemas de 
aquecimento de espaços e caldeiras 
alimentadas por gás natural de sete 
creches por tecnologias renováveis: 
bombas de calor geotérmicas e 
painéis térmicos solares. Ao mesmo 
tempo, serão efectuadas melhorias no 
isolamento térmico dos edifícios das 
creches. Os benefi ciários directos são 
300 crianças e educadores por creche. 
A necessidade de implementação 
desta acção justifi ca-se pela elevada 
procura de aquecimento (239 kWh/
m2/ano) verificada actualmente nas 
creches.

NÚMEROS-
CHAVE

 Redução de CO2 
estimada: 
27,68 t CO2 eq./ano
• Poupança energé-
tica estimada: 
75 000 kWh/ano 
• Poupança econó-
mica: 99,5 €/ano por 
alojamento
• Investimento: 
€ 55 000. Fontes de 
fi nanciamento: 
Município e Agência 
de Energia Muni-
cipal

NÚMEROS-
CHAVE

 Redução de CO2 
estimadas: 
50,5 t CO2/ano por 
creche
• Poupança de 
energia estimada: 
250 MWh/ano por 
creche de gás natural 
adquirido
•	Poupança econó-
mica: € 5050/ano por 
creche  
• Fontes de fi nancia-
mento: Município e 
Fundo Ambiental 
Nacional

NÚMEROS-
CHAVE

 Reduções de CO2 
estimadas:
108 t de CO2 eq./
ano
•	Poupança energé-
tica estimada:
450,1 MWh/ano
• Investimento:
€ 200 000
• Fontes de fi nan-
ciamento: Município 
e Ministério do 
Ambiente

Fonte: Cascais Energia
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CONSCIENCIALIZAÇÃO PARA A ENERGIA 
ATRAVÉS DE SMART METERS 

 Sabadell, Espanha 

Campo de acção: Tecnologias da 
Informação e Comunicação (TIC)
Departamento responsável: Município
Implementação (início/fim): 2010-
2020

Descrição da acção: 
Um ano após a adesão ao Pacto, a 
cidade lançou uma campanha-piloto 
de poupança de energia doméstica, 
emprestando aos interessados um 
Smart Meter por um período de seis 
meses. Cinquenta e um alojamentos 
voluntariaram-se para participar neste 
projecto-piloto, um número que se 

espera vir a aumentar para 100. O dispositivo de medição 
inteligente foi instalado de forma gratuita pelo município, tendo 
sido disponibilizado apoio gratuito aos utilizadores através de 
um call centre. O dispositivo produz dados em tempo real sobre 
o consumo de energia (em kWh), custos (em euros) e emis-
sões de CO2 (em toneladas de CO2) para que os participantes 
tenham uma ideia real do impacto das suas actividades diárias 
no ambiente e nas contas de energia.

INSTALAÇÃO DE UMA FÁBRICA DE 
CO-GERAÇÃO

  Moldava nad Bodvou, Eslováquia

Campo de acção: Produção local de energia renovável
Empresa responsável: Empresa Cofely (operador da rede de 
aquecimento urbano) 
Implementação (início/fi m): 2010-2020

Descrição da acção:
Os esforços de Moldava nad Bodvou 
consistiram no funcionamento do 
sistema de aquecimento urbano local 
com vista a reduzir a dependência do 
carvão. Delegaram a construção de 
uma central de co-geração para forne-
cimento de calor à cidade através de 
uma rede de calor urbano (para cerca 
de 2100 apartamentos na cidade) e 
electricidade para iluminação pública.

SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS DE ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA PARA  TECNOLOGIA DE LED

  L’Estany, Espanha

Campo de acção: Iluminação pública
Departamento responsável: Presidência e Departamento do 
Ambiente 
Implementação (início/fi m): 2010

Descrição da acção: 
L’Estany substituiu recentemente o 
sistema de iluminação pública pela 
tecnologia LED (díodo emissor de luz). 
No centro medieval, só as lâmpadas 
foram substituídas para preservar a 
integridade e o património histórico, 
ao passo que nas estradas e ruas 
mais largas todo o sistema foi subs-
tituído. O resultado da instalação de 
219 lâmpadas LED foi uma redução 
do consumo fi nal de energia de 75%. 

NÚMEROS-
CHAVE

 Redução de CO2 
estimada:
144,6 kg CO2/ano 
por alojamento
• Poupança econó-
mica: 134 kWh/
pessoa/ano
•	Investimento: 
€ 34 000
• Fontes de fi nan-
ciamento: Município 
e governo regional 
catalão

NÚMEROS-
CHAVE 

 Redução de CO2 
estimada: 11 378,2 t 
CO2/ano 
• Poupança energé-
tica: 10 953,9 MWh/
ano 
• Energia renovável 
estimada: 19 130 
MWh/ano 
• Investimento: 
� € 10 000 000

Fonte: Município de Sabadell

Fonte: Carles Roman

NÚMEROS-
CHAVE

 Redução de CO2 
estimada:
35,69 t CO2/ano
• Poupança energé-
tica: 80,56 MWh/ano
• Investimento:
€51 000
•	Fontes	de	fi	nan-
ciamento: Município 
e Província de 
Barcelona

PARA SABER MAIS  
Catálogo online de Referências de Excelência: 
http://www.pactodeautarcas.eu/actions/benchmarks-of-
excellence_pt.html

Esta transição sustentável foi fi nanceiramente suportada pela 
Província de Barcelona, um dos Coordenadores Territoriais do 
Pacto.

Implementação do PAES – que benefí-
cios?

 Criação de emprego ao nível local;
 Diminuição da factura energética  para os cida-

dãos;
 Melhoria da qualidade de vida;
 Utilização mais efi ciente das verbas públicas...
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OS PROCEDIMENTOS PARA ENTREGA E 
AVALIAÇÃO DO PAES

AVALIAÇÃO DO PAES – RESULTADOS FIÁVEIS 
E COMPARÁVEIS

Após a entrega, o modelo do PAES e toda a documentação PAES 
será enviada para o Joint Research Centre (JRC) da Comissão 
Europeia, encarregue dos procedimentos de avaliação:

1. VERIFICAÇÃO DE ELEGIBILIDADE 
garantir a qualidade dos planos de acção dos signa-
tários

Para que um PAES seja elegível, deverá cumprir os seguintes 
requisitos:  

ser aprovado pela Assembleia Municipal (ou órgão de 
decisão equivalente);  

especificar a meta de redução de 
emissões de CO2 (pelo menos 20% 
até 2020); 

incluir os principais resultados do 
IRE, abrangendo, pelo menos, três 
de entre quatro sectores-chave*; 

incluir um conjunto credível de 
acções, abrangendo pelo menos 
dois de entre quatro sectores-
-chave*; 

preencher devidamente o modelo do PAES (todos os 
campos a verde são obrigatórios) e ser consistente com 
todo o plano de acção.

ENTREGA DO PAES 

• QUANDO? Um ano após a adesão – a data de referência é 
a da resolução ofi cial da Assembleia Municipal 

• COMO E ONDE? Através do sistema de entregas online do 
Pacto («O meu Pacto»); 

• O QUÊ? O documento e o modelo do PAES. 

NA PRÁTICA? 

1. Aceda a «O meu Pacto» em http://www.eumayors.eu/
mycovenant/ e inicie sessão;

2. Carregue o documento do PAES completo, devida-
mente aprovado pela Assembleia Municipal (ou órgão de 
decisão equivalente) em formato PDF na língua nacional 
e/ou em inglês;

3. Preencha o «modelo do PAES» online em inglês – o 
modelo visa resumir os resultados do Inventário de Refe-
rência de Emissões, bem como os elementos-chave do 
PAES.
Deverá ser cuidadosamente preenchido, com informação 
bastante pormenorizada, para que possa refl ectir bem 
os conteúdos do plano de acção. Na biblioteca do sítio 
Web do Pacto, em http://www.eumayors.eu/support/
library_en.html, encontra-se um documento com instru-
ções específi cas para o preenchimento do modelo, bem 
como uma cópia do modelo do PAES (em formato PDF 
e Excel).

4. Aceda à secção «Enviar o PAES» e clique em «enviar 
o PAES».

*SECTORES-
CHAVE 

1) Edifícios e 
instalações 
municipaise 
2) Edifícios e insta-
lações terciárias 
3) Edifícios 
residenciais 
4) Transportes

Entrega do 
modelo do 

PAES

Alterações e reenvio

ENTREGA DO PAES 
(pelo signatário)

AVALIAÇÃO DO PAES 
(pelo Joint Research Centre)

Carregamento 
do plano de 

acção completo 
(PDF)

Veri� cação da 
elegibilidade

Veri� cação de 
coerência dos 

dados

Publicação dos resultados 
do IRE/PAES no per� l do 

signatário

Envio do Relatório de 
Feedback ao signatário

Caso o PAES não seja elegível
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2. VERIFICAÇÃO DA COERÊNCIA DE DADOS
garantir a consistência dos inventários dos signatários

Como o preenchimento do modelo do PAES exige o tratamento 
de um grande número dados, poderão ocorrer erros. Por esta 
razão, a verificação da coerência dos dados introduzidos no 
modelo do PAES é um elemento indispensável no processo de 
avaliação.
Por exemplo, os números indicados são comparados com outros 
conjuntos de dados relevantes - provenientes principalmente 
de estatísticas nacionais - de forma a detectar inconsistências 
(por ex., dados de ordem de magnitude, erros nos factores de 
emissão, etc.).

RELATÓRIO DE FEEDBACK

Após o procedimento de avaliação, o signatário irá receber o 
Relatório de Feedback. Este relatório inclui os principais resul-
tados da análise e, se for o caso, recomendações para melhorar 
o PAES.

PERFIL ONLINE DO SIGNATÁRIO – DAR VISIBI-
LIDADE AO PROGRESSO DOS SIGNATÁRIOS

Uma vez avaliado pelo JRC, os resultados-chave do PAES são 
disponibilizados no sítio Web do Pacto de Autarcas. O Catálogo 
de PAES, disponível no sítio Web, apresenta, os aspectos-chave 
do PAES, possibilitando a visibilidade, a transparência e a 
comparação dos resultados, bem como a partilha de dados. As 
características essenciais incluem a meta de redução de emis-

sões de CO2, o consumo de energia e os dados de emissões 
de CO2, bem como a selecção de medidas-chave definidas no 
plano de acção. Cada signatário terá a sua própria página Web 
para publicar os destaques do PAES, motivando outros a fazê-lo.

Perfis online dos signatários
– que benefícios?

 Tornar os signatários e respectivas acções 
visíveis para a comunidade do Pacto e outros;

 Disseminar as acções e contribuições dos 
signatários para a transição para sistemas 
sustentáveis de energia;

 Assegurar a transparência na partilha de 
acções implementadas;

 Encorajar a auto-avaliação;

 Promover inspiração para outros planos de 
acção e/ou inspiração para outras cidades.

(…)
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FEED DE NOTÍCIAS

Os Signatários do Pacto podem recorrer a este fórum online 
(disponível na área reservada do sítio Web do Pacto) para colocar 
questões que serão respondidas por outros signatários ou pelo 
Helpdesk do Pacto.
Trata-se de uma plataforma online para discussão de entraves 
e passos, partilha de sucessos/lições aprendidas, identifi cação 
de factores de sucesso reproduzíveis e obtenção de ideias para 
melhorar os próprios processos!

WEBINARS E GRUPOS DE DISCUSSÃO TEMÁ-
TICOS AO VIVO

O novo conceito de «Grupo de Discussão Temático» foi desen-
volvido para ajudar os Signatários, os Coordenadores e os 
Promotores do Pacto a partilhar boas práticas e experiências 
através de formas interactivas e inovadoras, incluindo confe-
rências na Internet com públicos-alvo específi cos. Os Webinars 
sobre temas específi cos contam com apresentações ao vivo de 
especialistas e sessões de perguntas e respostas através de 
conversação ao vivo. 

WORKSHOPS TEMÁTICOS E OUTROS 
EVENTOS DE TRABALHO EM REDE 

Os eventos de capacitação visam facilitar o debate intensivo, 
a transferência de conhecimentos e o trabalho em rede entre 
os Signatários, os Coordenadores e os Promotores do Pacto.
Participe nos próximos eventos! Consulte a agenda online dispo-
nível no sítio Web do Pacto (http://www.pactodeautarcas.eu/
agenda_pt.html).

O Pacto de Autarcas proporciona várias oportunidades de comunicação e de trabalho em rede para uma aprendizagem mútua e 
inspiração através de iniciativas de sucesso:

Plataformas de troca do Pacto
– que benefícios?

 Aceder ao «conhecimento de excelência» 
graças a debates relevantes com especialistas;

 Permitir a troca directa de experiências e a 
assistência mútua;

 Identifi car desafi os comuns e soluções repli-
cáveis;

 Obter mais apoio para desafi os específi cos 
locais...

Fonte: Secretariado do Pacto de Autarcas

PLATAFORMAS INOVADORAS DE PARTILHA – 
PARTILHE O CONHECIMENTO!



26 27

HELPDESK TÉCNICO DO PACTO

O Secretariado do Pacto de Autarcas dirige o Helpdesk Técnico 
e fornece aos signatários informações e acompanhamento na 
elaboração e implementação dos inventários de emissões, 
bem como do plano de acção. O Joint Research Centre da 
Comissão Europeia também presta apoio em questão técnicas 
mais pormenorizadas.
Para mais informações, consulte a secção «Perguntas 
Frequentes» do sítio Web do Pacto (com base nas perguntas 
mais frequentes colocadas ao Helpdesk) ou envie um e-mail 
para: technical.info@eumayors.eu.

COORDENADORES E PROMOTORES DO 
PACTO

Os Coordenadores do Pacto - incluindo as províncias, regiões 
e autoridades nacionais - apoiam os signatários na execução 
do inventário de emissões, bem como na preparação e imple-
mentação do PAES.
As redes de autoridades locais, designadas por Promotores do 
Pacto, dão aconselhamento personalizado aos signatários e 
identifi cam as sinergias entre iniciativas existentes. 

Consulte as listas de Coordenadores e Promotores do Pacto 
nas imediações dos signatários no sítio Web do Pacto!

AGÊNCIAS DE ENERGIA LOCAIS E REGIONAIS

As agências de energia locais e regionais (caso existam na área 
do signatário) são igualmente parceiros muito relevantes para os 
Signatários do Pacto. A competência e apoio ao nível local são 
recursos úteis para a preparação do inventário de emissões e do 
PAES ou para contactos com outros municípios pares na região.
Consulte a lista europeia de agências de energia no mapa do 
sítio Web do Pacto!
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COMO OBTER ASSISTÊNCIA TÉCNICA ADICIONAL?
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www.eumayors.eu
Commited to local 
sustainable energy


