
O ‘Pacto de Autarcas’ é um movimento europeu, de cariz voluntário, que envolve autoridades 
locais e regionais no combate às alterações climáticas. 
Ao aderir a esta iniciativa europeia as entidades signatárias comprometem-se a reduzir as 
emissões de CO2 no respectivo território em, pelo menos, 20% até 2020, mediante a adopção de 
medidas pro-eficiência energética e/ou que promovam o aproveitamento de fontes de energia 
renováveis.
À data, são mais de 2.900 os signatários do ‘Pacto de Autarcas’.

Valença aderiu ao ‘Pacto de Autarcas’ no passado dia 29 de Dezembro de 2010.

O que é?
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• superar os objectivos definidos pela UE para 2020 reduzindo as emissões no concelho de 
Valença em, pelo menos, 20%;

• elaborar o inventário de referência das emissões e o plano de acção em 
matéria de energia sustentável  e apresentá-los, ao secretariado do Pacto, no prazo de 
um ano a contar da data de adesão;

• adaptar as estruturas municipais a fim de levar a cabo as acções necessárias;
• mobilizar a sociedade civil para participar no desenvolvimento do plano de acção; 
• apresentar relatórios bianuais para efeitos de avaliação, acompanhamento e verificação 

da implementação do plano de acção;
• partilhar experiências com outras entidades/unidades territoriais;
• organizar ou co-organizar ‘Dias da Energia’, permitindo aos cidadãos beneficiar 

directamente das oportunidades e vantagens oferecidas por uma utilização mais inteligente da 
energia e informar periodicamente os meios de comunicação social locais sobre a evolução da 
implementação do plano de acção;

• participar e contribuir para a Conferência anual de Autarcas da UE para uma 
Europa da Energia Sustentável;

• divulgar a mensagem do Pacto nos fóruns apropriados.

Quais os compromissos 
assumidos?
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• elaborar o inventário de referência das emissões (ano de referência: 2008)

Pressupõe a caracterização do concelho de Valença do ponto de vista do consumo energético; da 
produção energética e das emissões de CO2 a estes associadas. Serão objecto de análise os 
seguintes Vectores energéticos: energia eléctrica; calor/frio; combustíveis fósseis; energias 
renováveis  e as seguintes Categorias: edifícios e equipamentos/instalações municipais; edifícios e 
equipamentos (não-municipais) terciários; edifícios residenciais; iluminação pública; frota municipal; 
transportes públicos; transporte privado e comercial.

• elaborar um plano de acção em matéria de energia sustentável (horizonte temporal: 2020) 

Pressupõe a definição e caracterização do conjunto de medidas de eficiência energética e de 
aproveitamento de fontes de energia renováveis cuja implementação acarretará, em 2020, uma 
redução, em pelo 20%, das emissões de CO2 no concelho de Valença. Serão objecto de análise os 
seguintes Sectores:  edifícios, equipamentos/instalações; transportes; produção local de electricidade; 
aquecimento/arrefecimento urbano local; planeamento da ocupação do solo; contratos públicos para 
produtos e bens; trabalho com cidadãos e partes interessadas, etc.

• promover os ‘Dias da Energia’

Quais as implicações a curto 
prazo? 
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Porque se trata de um plano para o território, de modo a potenciar a implementação do 
conjunto de medidas nele preconizado e, assim, garantir o cumprimento das metas de 
redução das emissões de CO2 almejadas, importa envolver, na elaboração do plano de 
acção em matéria de energia sustentável, todos os que residem e/ou operam no 
território Valenciano. Assim, para além da autarquia, há que mobilizar a sociedade 
civil para participar no desenvolvimento deste plano de acção.
Porque o seu contributo é indispensável:
• esteja atento à informação veiculada no website do município subordinada ao ‘Pacto de 

Autarcas’;
• participe  nas acções de informação/sensibilização energético-ambientais promovidas 

pela ou em parceria com a autarquia;
• envie a(s) sua(s) sugestões de acções para: gap@cm-valenca.pt,
e claro, sempre que possível, opte por utilizar a energia de forma racional e por 
privilegiar o aproveitamento de fontes de energia renováveis.
 

Valença conta, desde já, com a sua colaboração!

  Como e porquê participar?
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