
 

SUBSCREVEU O PACTO DE AUTARCAS PARA O CLIMA: E AGORA, 

QUAIS OS PRÓXIMOS PASSOS? (tradução e adaptação livres da ANMP) 

PASSO 1: ASSINATURA DO PACTO DE AUTARCAS PARA O CLIMA

Criação de estrutura administrativa adequada

Inventário das emissões de CO2 e elaboração do Plano de Ação para a 

Energia Sustentável (com o envolvimento da população e agentes locais diversos)

PASSO 2: SUBMISSÃO DO PLANO DE ACÇÃO PARA A ENERGIA SUSTENTÁVEL

Implementação do Plano de Ação para a Energia Sustentável

Monitorização

PASSO 3: APRESENTAÇÃO REGULAR DE RELATÓRIOS DE IMPLEMENTAÇÃO

-20%CO2 até 2020

 

 

 

COMPROMISSOS DO MUNICÍPIO 

Ao subscrever o Pacto de Autarcas para o Clima, o Município assume formalmente o seu compromisso para 

lutar contra as alterações climáticas e para ir além das metas estabelecidas pela União Europeia em matéria 

de energia e clima. Neste quadro, o Município subscritor compromete-se a: 

 

 Elaborar um inventário das emissões; 

 

 Apresentar junto do Gabinete do Pacto em Bruxelas (CoMo) um Plano de Ação para a Energia Sustentável 

(PAES) aprovado pelos órgãos competentes do Município, no prazo de um ano a contar da data oficial de 

adesão ao Pacto de Autarcas, e que inclua medidas concretas que permitam reduzir em pelo menos 20%, 

até 2020, o nível de emissões de CO2. 

 

 Apresentar junto do Gabinete do Pacto em Bruxelas (CoMo) um relatório de execução das medidas 

previstas no PAES, aprovado pelos órgãos competentes do Município, pelo menos a cada dois anos após 

a apresentação do PAES, tendo em vista o seu acompanhamento e avaliação. 
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Como a redução de 20% das emissões de CO2 é uma meta que diz respeito quer ao sector público, quer ao 

sector privado, é fundamental mobilizar os agentes locais bem como os munícipes do respetivo Município para 

a implementação do PAES. Assim o Município subscritor do Pacto compromete-se, igualmente, a: 

 

 Adaptar a estrutura administrativa, incluindo a afetação dos recursos humanos suficientes, de forma a 

poderem realizar as ações necessárias; 

 

 Difundir a mensagem do Pacto nos fóruns apropriados e, em particular, encorajar outros Municípios para 

se juntarem ao Pacto. 

 

 Partilhar experiências e conhecimentos organizando os Dias Locais para a Energia e outros eventos no 

âmbito da temática ambiente e energia, participando ou enviando contributos para a cerimónia anual do 

Pacto de Autarcas. 

 

NOTA: na medida em que o sucesso e o reconhecimento desta iniciativa depende do efetivo envolvimento de todos os Municípios 

subscritores, os Municípios em falta com a apresentação dos documentos técnicos (PAES, relatórios de execução) admitem a sua 

exclusão como membros do Pacto de Autarcas para o Clima. 

 

 

SERVIÇOS OFERECIDOS PELO GABINETE DO PACTO (CoMo) 

Para apoiar os subscritores do Pacto na observância dos seus compromissos, a Comissão Europeia criou o 

Gabinete do Pacto de Autarcas (CoMo). Aí, uma equipa especializada de profissionais está apta a prestar todo 

o apoio técnico, bem como apoio na promoção e divulgação de ações locais. O CoMo coordena igualmente as 

ligações entre os diferentes agentes envolvidos como sejam as estruturas de apoio, as agências regionais e 

locais de energia, etc. 

 

 

HELPDESK DO PACTO DE AUTARCAS 

O Helpdesk do Pacto de Autarcas foi criado para gerir as adesões e para prestar orientações aos subscritores 

ao nível da implementação dos compromissos assumidos. De forma a garantir apoio e acompanhamento mais 

efetivos, dispõe de contactos personalizados junto dos quais o Município poderá colocar as suas questões. 

Além disso o helpdesk conta com a colaboração de diversas estruturas de apoio, isto é, entidades nacionais 

que apoiam cada um dos subscritores no contexto nacional (a ANMP no caso português). 

 

O CoMo, em colaboração com Centro Comum de Pesquisa da Comissão Europeia, desenvolveu um conjunto 

de material técnico e metodológico de apoio, que permite aos Municípios realizarem mais facilmente as 

tarefas que se propuseram realizar ao subscreverem o Pacto de Autarcas. 
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 Um guia “como realizar o inventário de emissões e o PAES?” está disponível em “library”: fornece 

orientações práticas para elaboração do inventário de emissões e do PAES e inclui exemplos de 

metodologias e ferramentas devidamente testadas. 

 

 Um folheto temático sobre inventário de emissões e PAES está igualmente disponível em “library”; este 

folheto baseia-se em experiências de outros Municípios e apresenta uma abordagem passo a passo sobre 

como concretizar os compromissos assumidos aquando da subscrição do Pacto. 

 

 Um conjunto de perguntas frequentes está também disponível; atualizada regularmente, esta informação 

dá resposta às dúvidas que mais frequentemente se colocam aos subscritores do Pacto. 

 

 A área do subscritor “signatories´corner” é a área restrita de cada Município. Neste espaço deve partilhar 

informação com os demais subscritores do Pacto e pode dar a conhecer as ações desse Município. Da 

informação disponibilizada são regularmente feitos alguns destaques e disponibilizados online que dão a 

conhecer, de forma breve, a estratégia local de cada subscritor, as suas ações no âmbito da 

implementação do pacto e o seu progresso neste domínio. 

 

 O perfil de subscritor é criado pelo próprio Município subscritor e permite atualizar informação de 

base relativa ao Município (data de adesão, contactos, logótipo, página na internet, etc.). 

 

 O Modelo de PAES disponibiliza uma estrutura-base que permite ao Município apresentar a sua 

estratégia de implementação do Pacto a longo prazo, reportar os resultados obtidos no inventário 

de emissões e sintetizar os principais aspetos do PAES. O modelo inclui instruções acerca do seu 

preenchimento bem como orientações práticas sobre como fazer e implementar o inventário de 

emissões e o PAES. No espaço “library”, está ainda disponível uma visão geral do modelo PAES 

(em formato PDF), bem como uma versão de trabalho (em formato excel). 

 

Realizam-se regularmente vários workshops temáticos e outros eventos destinados a melhor esclarecer e 

apoiar os subscritores do Pacto e as estruturas de apoio na concretização dos seus compromissos. Consulte 

regularmente Em o calendário dos eventos previstos. 

 

RECOMENDA-SE A ADOÇÃO DAS SEGUINTES MEDIDAS: 

 

 Nomear um coordenador para os assuntos do Pacto, isto é, a pessoa que no Município é responsável pela 

coordenação de todo o processo associado ao Pacto. Essa pessoa será igualmente o ponto de contacto 

com o CoMo. 
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 Consultar regularmente o página na internet do Pacto e as suas áreas especializadas de forma a manter-

se informado sobre as mais recentes iniciativas.  

 

 Personalizar a área restrita do Município em “signatories´corner” criando o perfil de subscritor.  

 

 Inscrever-se nas iniciativas regularmente organizadas pelo CoMo ou com sua a presença, a fim de obter 

orientações sobre o processo de implementação de seus compromissos.  

 

 Contactar o helpdesk em caso tenha dúvidas a esclarecer; receberá em curto espaço de tempo um e-mail 

individual com as respostas que o ajudarão.  

 

 

GABINETE DE COMUNICAÇÃO DO PACTO DO AUTARCAS 

O gabinete de comunicação tem como função divulgar ao nível europeu as ações dos Municípios realizadas no 

âmbito da implementação do Pacto de Autarcas e, ao mesmo tempo, apoiar as ações promocionais que os 

subscritores colocam no terreno; este trabalho é feito através de: 

 

 Ligação com a assessoria de imprensa do Município, de forma a garantir ampla promoção, ao nível 

europeu, das ações realizadas localmente no quadro da implementação do Pacto de Autarcas; a 

promoção é feita através da página na internet do Pacto de Autarcas, de newsletters, eventos de âmbito 

europeu, etc.;  

 

 Preparação de material promocional comum, disponível para download, gratuitamente, na página na 

internet do Pacto de Autarcas;  

 

 Disponibilização de orientações e exemplos de boas práticas sobre a organização de dias locais para a 

energia.  

 

RECOMENDA-SE A ADOÇÃO DAS SEGUINTES MEDIDAS: 

 

 Nomear um assessor de imprensa que no Município assegure o contacto com a assessoria de imprensa 

do CoMo.  

 

 Divulgar os compromissos locais ao nível do Pacto de Autarcas junto da sociedade civil e meios de 

comunicação locais, através, por exemplo, de:  
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 Colocação do logo do Pacto de Autarcas na página na internet do Município, com link para a página 

na internet do Pacto de Autarcas ou para uma área da página na internet do Município, 

especificamente dedicada a esta matéria;  

 

 Criação de uma área na página da internet do Município, especificamente dedicada ao Pacto de 

Autarcas, disponibilizando informação sobre as atividades locais.  

 

 Informação regular à Comunicação Social sobre as atividades locais no âmbito do Pacto.  

 

 Divulgação do material promocional gratuitamente disponibilizado na página na internet do Pacto 

de Autarcas e produção de material promocional próprio do Município.  

 

 Organização dos Dias Locais para a Energia, sessões de informação e fóruns para os munícipes, 

comunicação social e demais agentes locais.  

 

 Colaborar ativamente com o CoMo através de, por exemplo:  

 

 Informação acerca das iniciativas locais neste domínio (evolução do PAES, organização dos Dias 

Locais para a Energia, conferências de imprensa, etc) enviando para o efeito email com fotografias 

e outros documentos demonstrativos.  

 

 Envio de material audiovisual e de publicações produzidos pela comunicação social (entrevistas 

com os Eleitos Locais, reportagens sobre os Dias Locais para a Energia, etc) de forma a serem 

promovidos pelo CoMo ao nível europeu. 

 

 

CONTACTOS ÚTEIS: 

 

GABINETE DO PACTO EM BRUXELAS (CoMo) 

1. Square de Meeûs, 1000-Bruxelas 

Helpdesk: info@eumayors.eu 

Media Desk: press@eumayors.eu 

www.eumayors.eu 

 

ESTRUTURA DE APOIO PARA OS MUNICÍPIOS PORTUGUESES (ANMP) 

Av. Marnoco e Sousa, 52, 3004-511  Coimbra 

mjlopes@anmp.pt  www.anmp.pt 
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