
 

 

CARTA 
pt 

Considerando que a nossa autarquia assinou o Pacto de Autarcas pretendendo com isso ir além do objectivo 

“3x20” (reduzir as emissões de CO2 em 20% até 2020, resultando do aumento de 20% na eficiência energética e 

na incorporação de 20% de energias renováveis no mix energético) ou que tem objectivos locais ambiciosos 

para a energia e o clima, 

Considerando que uma participação de proximidade da sociedade civil é necessária para alcançar as metas, 

A NOSSA AUTARQUIA  CC OO MM PP RR OO MM EE TT EE -- SS EE  A  FAZER A 

DIFERENÇA PELA ENERGIA E  PELO CLIMA NA EUROPA!  

Aderindo à campanha Europeia EE NN GG AA GG EE, a nossa autarquia pode: 

► ter acesso à FERRAMENTA-POSTER EE NN GG AA GG EE que possibilita a criação de posters criativos exibindo 

participantes e os seus testemunhos relacionados com a energia, 

► partilhar e beneficiar da troca de experiências em rede com outras autoridades locais Europeias. 

 
Aderindo à campanha Europeia EE NN GG AA GG EE, comprometemo-nos a: 

► partilhar os objectivos do Pacto de Autarcas ou dos programas locais para a 

Energia e o clima, através de: 

▪ implementação de uma campanha participativa ENGAGE a nível local, 

▪ exibição dos  posters ENGAGE, o que requer que cada participante assine 

uma autorização de utilização da imagem, 

▪ promoção do ENGAGE através de eventos locais (“dias ENGAGE”) – que 

podem ser integrados com outros eventos locais, 

▪ organização de reuniões interdepartamentais,  

► mobilizar todos os intervenientes: funcionários públicos, parceiros e cidadãos, 

► monitorizar alguns participantes avaliando o seu consumo de energia de 

forma a comprovar que as campanhas participativas conduzem a poupanças de 

energia quantificáveis com resultados mensuráveis: 

 Func. Públicos Parceiros Cidadãos 

Percentagem de 

participantes avaliados 
25-50% 15-20% 10-20% 

► pagar uma taxa anual de 1000€ para utilizar a ferramenta-poster ENGAGE e o 

serviço prestado. 

Enquanto coordenador da campanha 

EE NN GG AA GG EE, a Energy Cities compromete-se: 

► a permitir que cada autoridade local faça o 

download do ficheiro PDF de cada poster 

ENGAGE produzido, 

► a fornecer a cada autoridade local 

informação relevante para a condução de 

uma campanha participativa ENGAGE a 

nível local sempre que solicitado, 

► a promover o ENGAGE através do website 

www.citiesengage.eu. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Assinar 2 cópias e enviar para Energy Cities / 2 chemin de Palente / F-25000 Besançon: 

► Representante legal da autoridade local de: 

_______________________________________ 

Sr: _____________________________________ 

Cargo: __________________________________ 

Data, selo e assinatura 

► Gerente de Projeto: 

Sr:________________________________ 

Cargo: ____________________________ 

Email: _____________________________ 

Tel: _______________________________ 

► Para validação:  

 

Energy Cities 

Jean-Pierre VALLAR, General Secretary 

Data, selo e assinatura 

http://www.citiesengage.eu/

