
          

 

Segmentação, Motivação, Financiamento, Plataformas Digitais 

 

Temas principais no envolvimento das comunidades locais para a redução 

das emissões de GEE em Almada e restantes cidades parceiras 

 

Passou um ano desde o arranque do projeto INTENSIFY – Menos Carbono através da 

Participação Ativa da Comunidade, co-financiado pelo Programa Interreg Europe da União 

Europeia. O INTENSIFY tem como objetivo dinamizar a Plataforma Local Para as Alterações 

Climáticas (PLAC), uma estrutura inovadora e voluntária que congrega um conjunto de atores 

locais, empenhados em reduzir as emissões de gases de efeito de estufa resultantes das suas 

atividades. 

A AGENEAL, Agência Municipal de Energia de Almada, em colaboração com a Câmara 

Municipal Almada, coordena o projeto. Além de Almada, o consórcio do projeto inclui as 

cidades de Cork (Irlanda), Milton Keynes (Reino Unido), Trnava (Eslováquia), Zadar (Hungria), a 

Província de Treviso (Itália), o Centro de Estudos Ambientais de Vitoria-Gasteiz (Espanha), a 

empresa EnergieavantgardeAnhalt (Alemanha) e o Centro Ambiental para a Administração e 

Tecnologia (Lituânia). 

   

No âmbito do processo de troca de experiências e boas práticas, foi realizado um conjunto de 

Eventos Temáticos com vista à capacitação dos parceiros do projeto sobre 4 temas distintos:  

1.  SEGMENTAÇÃO: como priorizar metas, setores-alvo (escolas, empresas, etc), 

atividades-alvo (energia, transporte, habitação, etc.)? 

2. MOTIVAÇÃO: como capacitar as comunidades locais para assumir o problema e fazer 

parte da solução? Como identificar, recrutar e apoiar líderes locais, identificar/definir 

as “comunidades locais” e os respetivos “líderes” (por atividade, localização, atitude)? 



3. INSTRUMENTOS FINANCEIROS: como fazer com que o aumento das poupanças de 

carbono (por meio do envolvimento intenso da comunidade) poderão atrair 

financiamento público e/ou investimento privado (seja localmente ou por meio do 

sistema bancário)? Como poderá ser financiada ou incentivada a implementação de 

ações locais comunitárias? 

4. PLATAFORMAS DIGITAIS: como projetar e fornecer uma plataforma digital custo-

eficaz? Como administrar essa plataforma? Os parceiros locais podem definir as suas 

especificações ou desenvolvê-la em conjunto? 

O primeiro evento realizou-se na cidade de Milton Keynes (UK) em 29 de Outubro de 2018 , o 

segundo na cidade de Treviso (Itália) em 11 e 12 de Dezembro de 2018, o terceiro workshop 

em Dessau-Roßlau (Alemanha) nos dias 6 e 7 de Março de 2019 e por fim, o quarto e último 

evento realizou-se em Vitoria-Gasteiz (Espanha) nos dias 21 e 22 de Maio de 2019. 

   

Findo o programa de Eventos Temáticos, o foco dos parceiros de projeto estará agora na 

identificação e compilação de um conjunto vasto de boas práticas em cada região parceira 

com especial relevância para o projeto INTENSIFY, dando continuidade à troca de experiências 

entre parceiros que se consubstanciará, nos próximos meses, na realização de Study Visits em 

que cada parceiro receberá delegações de stakeholders e representantes das outras cidades 

parceiras onde poderão observar mais de perto e aprender mais sobre as boas práticas de 

cada cidade/região. 

Caso esteja interessado em saber mais sobre o INTENSIFY consulte o website do projeto em 

https://www.interregeurope.eu/intensify/. 
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