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TÓPICOS

 REUNIÃO DO ERENET: 1ª REUNIÃO DE PROGRESSO, 5-6 MARÇO 2012, SERTÃ, PORTUGAL
 ADESÃO DAS COMUNIDADES ERENET AO PACTO DOS AUTARCAS
 EVENTOS: "TRAINING WORKSHOP" ERENET & CONSULTAS PÚBLICAS DOS PAES DAS COMUNIDADES DA SERTÃ
ERENET - RESUMO

Este projeto potencia o valor acrescentado de ações locais em comunidades rurais, colocando em rede um conjunto de comunidades, na rede “Rural Web Energy
Learning Network for Action” (eReNeT). O eReNet, através da comunicação entre todos os atores envolvidos, suportada pela utilização de uma plataforma eletrónica,
permitirá promover o desenvolvimento, implementação e monitorização dos Planos de Ação para a Energia Sustentável (PAES) das comunidades e criar competências,
através da transferência de conhecimentos de comunidades experientes e da identificação com maturidade suficiente para serem financiados em fundos nacionais ou
da União Europeia. Um passo adicional no sentido de concretizar estes esforços será a implementação de uma plataforma Web na qual irão constar as metodologias e
ferramentas para a elaboração dos PAES, contribuindo para a redução do tempo, recursos e capacidades municipais a disponibilizar para o desenvolvimento do PAES e
para a sua monitorização.

ASSINATURA DO PACTO DOS AUTARCAS PELAS COMUNIDADES DO ERENET

As comunidades EreNet (Amyntaio, Judenburg, Sertã, Assenovgrad, Dugo Selo, Sveta
Nedelja) assinaram o Pacto dos Autarcas Europeus. Adicionalmente, como forma de
assinalar o seu compromisso político, os representantes de três municípios,
nomeadamente o Presidente da Câmara Municipal da Sertã, José Farinha Nunes, o
Presidente da Câmara Municipal de Sveta Nedelja, Drago Prahin e o Presidente da
Câmara Municipal de Dugo Selo, Ivan Gereci participaram na cerimónia do Pacto dos
Autarcas Europeus em Bruxelas no dia 29 de Novembro de 2011.
No decorrer da cerimónia, os Presidentes da Câmara Municipal da Sertã, de Dugo Selo e
Sveta Nedelja tiveram a oportunidade de partilhar as suas experiências e visão com
outros municípios e de enviar uma mensagem de esperança no contexto das
negociações internacionais no que respeita a alterações climáticas.

Figura 1. Presidentes das Comunidades do eReNet na cerimónia do
Pacto dos Autarcas Europeus

REUNIÃO ERENET
A 1ª reunião de progresso do eReNet teve lugar na Sertã, no dia 5 e 6 de

Março de 2012. A reunião decorreu no edifício do Paços do Concelho, com o
apoio do Município da Sertã e do Presidente da Câmara Municipal, José
Farinha Nunes.
Todos os participantes analisaram com entusiasmo as atividades relativas à
informação de um público mais amplo, no que respeita ao planeamento
sustentável energético e o envolvimento de stakeholders na preparação dos
Planos de Ação Sustentáveis das comunidades.
As questão adicionais relativas ao progresso do eReNet foram também
discutidas durante a reunião.
Figura 2. Grupo eReNet - 1ªReunião de Progresso , Sertã, Portugal

EVENTOS
As comunidades eReNet estão a organizar um conjunto de eventos nos diferentes países da UE. Realizou-se um "Training Workshop" em Neumarkt de 8 a 10 de Maio.
As comunidades eReNet estão a organizar a 1ª reunião de consulta relativa à versão inicial dos seus PAES em Junho e Julho, algumas das quais integradas na Semana
Europeia da Sustentabilidade Energética (EUSEW 2012).
Mais informações relativas a estas atividades são referidas abaixo.

O "Training Workshop" subordinado ao tema “Sustainable Energy Planning – Methodology
and Implementation” (Planeamento Energético Sustentável - Metodologia e
implementação) realizou-se em Neumarkt, Alemanha de 8 a 10 de Maio.
O workshop foi dirigido a representantes das autoridades locais e agências de energia
com interesse no planeamento energético sustentável e nos procedimentos para a
adesão ao Pacto do Autarcas Europeus e para o desenvolvimento de um Plano de Ação
para a Energia Sustentável (PAES).

O Município de Dugo Selo está a organizar a sua 1ª reunião de consulta,
integrada no “Energy Day in Dugo Selo” (Dia da energia em Dugo Selo), a
decorrer no dia 15 de Junho de 2012 em Dugo Selo, Croácia.
O principal objetivo deste evento é discutir os aspetos relativos ao PAES de
Dugo Selo bem como a realização em paralelo de eventos que promovam o uso
de fontes de energia renováveis e o uso racional de energia.

O Município da Sertã está a organizar o evento Sustentabilidade Energética e o desafio
do Pacto dos Autarcas, na Sertã, no dia 19 de Junho de 2012. Este evento está
integrado na Semana Europeia da Sustentabilidade Energética (EUSEW 2012).
O principal objetivo deste evento é de mobilizar a comunidade para os desafios do
Pacto dos Autarcas.

O Município de Amyntaio organiza o evento “Strengthening Rural Communities
towards Sustainability, through the CoM” (Fortalecimento das comunidades
rurais no sentido da sustentabilidade através do Pacto dos Autarcas Europeus)
em Amyntaio, Grécia no dia 20 de Junho de 2012.
O principal objetivo deste evento é disseminar o conceito do Pacto dos
Autarcas Europeus de promoção da sustentabilidade energética, no contexto
das comunidades rurais.O evento irá também servir como uma reunião de
consulta pública relativa à implementação do Plano de Ação para a Energia
Sustentável (PAES), potenciando a troca de conhecimentos, informação e
ideias.

O Município de Judenburg está a organizar a primeira reunião de consulta relativa ao
seu PAES, no dia 28 de Junho de 2012. O evento decorre no edifício municipal de
Judenburg, Áustria.
O principal objetivo do evento é discutir detalhadamente e com todos os atores da
comunidade a visão de planeamento energético sustentável do território.

O Município de Asenovgrad organizou a 1ª reunião de consulta relativa ao seu
PAES para dia 4 de Julho de 2012 no edifício municipal de Asenovgrad,
Bulgária.
O principal objetivo do evento é discutir com todos os agentes da
comunidade, a visão de planeamento energético sustentável do território.
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