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SUBMISSÃO DOS PAES DAS COMUNIDADES RURAIS DO ERENET
Durante o período de Outubro a Dezembro de 2012, as comunidades que integram o eReNet submeteram os seus PAES ao Pacto de Autarcas Europeus,
seguindo os procedimentos previstos. Neste contexto, foi desenvolvido um trabalho preparatório significativo para a elaboração dos PAES.
Adicionalmente, decorreu a adaptação das estruturas administrativas municipais, de acordo com as diretivas do PAES. As comunidades rurais
participaram em duas formações na Croácia (17-19 de Outubro 2011) e na Alemanha (8-10 de Maio 2012), no âmbito do eReNet. Um dos fatores
decisivos para o êxito na implementação dos PAES foi a contribuição ativa dos atores locais, o que possibilitou um melhor conhecimento das políticas
locais de energia e ambiental. Em conjunto, autoridades e atores locais podem criar a visão energética para o território, as formas para a sua
implementação e investimento em recursos humanos e financeiros. Com este objetivo, os municípios implementaram reuniões informais com os atores
locais, tendo sido realizadas duas consultas públicas relativos aos PAES em cada comunidade rural nos meses de Junho, Julho e Outubro de 2012.
Descarregue os PAES de Amyntaio, Judenburg, CM Sertã, Dugo Selo, Sveta Nedelja e Asenovgrad.

FERRAMENTA WEB DO ERENET
O eReNet disponibiliza uma plataforma web, direcionada especialmente para municípios interessados na adesão ao Pacto de autarcas sem
experiência neste domínio. Todos os interessados terão a oportunidade de utilizar a ferramenta passo a passo para a elaboração e implementação
de um PAES. Através da utilização da plataforma, os utilizadores poderão identificar como os consumos energéticos e as emissões de gases com
efeito de estufa se irão modificar no médio e longo prazo sendo também possível identificar a melhor combinação de ações paea alcançar os
objetivos definidos. A ferramenta web do eReNet simplifica o procedimento de elaboração do PAES e contribui para a redução dos recursos
utilizados nessa elaboração. De modo a apoiar os atores locais de uma forma mais abrangente, os formulários da ferramenta web, a ajuda online
e outras funcionalidades relacionadas estarão disponíveis em seis línguas: Inglês, Grego, Alemão, Português, Croata e Búlgaro.

A ferramenta web do eReNet foi lançada e estará disponível em http://erenet-tools.epu.ntua.gr!
A versão final estará disponível no final de Fevereiro de 2013. A sua utilização é grátis e todos os interessados poderão beneficiar da sua
utilização no desenvolvimento de um PAES.

OUTRAS NOTÍCIAS
Reunião de progresso intercalar – Asenovgrad, Bulgária

Próximos eventos

A reunião de progresso intercalar do eReNet foi implementada com sucesso em Asenovgrad, Bulgária
nos dias 10 e 11 de Setembro de 2012. A reunião teve início com a intervenção do Presidente da
Câmara Municipal de Asenovgrad que deu as boas vindas aos participantes e reiterou o compromisso do
município para com os objetivos do eReNet. A reunião permitiu analisar o ponto de situação do
desenvolvimento dos PAES e os resultados obtidos com as reuniões de consulta pública. A reunião
desenvolveu-se em torno do ponto de situação do projeto e das próximas atividades.
Durante os debates ficou acordado
que o feedback dos atores regionais é
de extrema importância para a
identificação de ações a realizar no
âmbito do PAES. Adicionalmente, foi
realizada uma visita a uma central
recentemente inaugurada.

Dias informativos

Ações de formação

22
–
23
Fevereiro
2013,
Amyntaio,
Grécia:
Workshop de 2 dias organizado pelo Município de Amyntaio em
cooperação com a "Network of Energy Producing Municipalities
(NEProM)" e o "Friedrich Ebert Institute" com especial ênfase ao
aquecimento urbano com biomassa, bem como instrumentos
financeiros para projetos municipais de utilização de energias
renováveis e do eficiência energética.
27
Fevereiro
2013,
Judenburg,
Áustria:
Dia informativo no contexto do Pacto de Autarcas Europeus,
organizado pela EAO em cooperação com a "Climate Alliance Austria"
centrado nos seguintes tópicos: vantagens da adesão ao Pacto de
autarcas europeus, experiências no processo de desenvolvimento do
PAES, questionário de dados energéticos, instrumentos financeiros.

A organização de 5 ações de formação pelas agências
regionais de energia e entidades (NTUA, REGEA, EAO,
BSERC e IrRADIARE) nos países-alvo terão lugar em Março
/ Abril 2013 com o objetivo de disseminar informação
relevante para o desenvolvimento dos PAES em
comunidades com características semelhantes às
envolvidas no eReNet. Nestas ações de formação serão
apresentadas as vantagens da adesão ao Pacto de
autarcas Europeus, o procedimento para desenvolvimento
do PAES e as ferramentas web.
Para mais detalhes, continue atento às
atividades do eReNet

QUEM SOMOS
BULGÁRIA
Black Sea Energy Research Center - BSERC
Município de ASENOVGRAD
PORTUGAL
IrRADIARE, Ltd
Município da SERTÃ
ALEMANHA
Cidade de NEUMARKT (in the upper Palatine)

GRÉCIA
National Technical University of Athens – NTUA
Município de AMYNTAIO
ÁUSTRIA
Energy Agency Upper Styria – EAO
Município de JUDENBURG
CROÁCIA
North West Croatia Regional Energy Agency - REGEA
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