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OesteSustentável abre debate sobre financiamento de ações climáticas, na European
Week of Regions and Cities 2020
No passado dia 21 de outubro, a Oeste Sustentável participou no “European Week of Regions and Cities”,
tendo cabido a Rogério Ivan, Diretor Executivo da Agência, a primeira intervenção do painel de debate do
workshop “Financing climate actions in cities”.
Na sua intervenção, Rogério Ivan, fez um balanço bastante positivo da participação direta da Agência de
Energia nas três iniciativas abordadas neste painel (European City Facility - EUCF, Pacto de Autarcas e o projeto
H2020 PROSPECT), que constituem alguns dos mais importantes instrumentos europeus de capacitação e
suporte para os municípios, fundamentalmente enquanto instrumentos de apoio na preparação de processos
para obtenção de financiamento para ações e iniciativas relacionadas com a sustentabilidade energética,
tendo destacado a importância de uma boa preparação dos projetos como um dos principais fatores de
sucesso.
A OesteSustentável, enquanto entidade ‘Mentora’ de outros parceiros europeus no âmbito da iniciativa
Horizon2020 PROSPECT, tem vindo a partilhar muita da experiência obtida e dos seus municípios associados,
particularmente no processo de eficiência energética na iluminação pública com o projeto OesteLED.
Também, através do seu envolvimento no Pacto de Autarcas, tendo desenvolvido diversos Planos de Ação para
a Sustentabilidade Energética para os municípios signatários, foi abordada a frequente dificuldade na obtenção
de financiamento privado para implementar ações enquadradas no âmbito do Pacto de Autarcas, bem como
a necessidade de capacitação e formação local (aspeto também abordado através do projeto H2020
PROSPECT), foram algumas das principais barreiras identificadas pela Agência neste debate alargado.
Os três projetos apresentados e debatidos neste que é um dos maiores fóruns europeus de soluções para o
‘Green Deal’, demonstraram claramente a importância do papel das Agências de Energia enquanto entidades
facilitadoras na utilização destes instrumentos europeus, sendo disso exemplo a OesteSustentável, que é
atualmente o Country Expert designado para Portugal no projeto EUCF European City Facility.
A gravação do workshop pode ser consultada em:
https://webcast.ec.europa.eu/euregionsweek-2020-week-3-financing-climate-actions-in-cities#
Para mais informações contacte a OesteSustentável por e-mail: geral@oestesustentavel.pt ou por telefone: +351 262 247 537
Site Oficial OesteSustentável - www.oestesustentavel.pt

