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Localização de NDCs: como financiar e implementar ações em escala?
Este evento paralelo foi organizado conjuntamente pelo Secretariado do Pacto Mundial
de Autarcas e pelo Gabinete do Pacto de Autarcas - Europa, que reuniu peritos de alto
nível para refletir sobre a forma de financiamento e implementação de ações em escala.
Durante a sessão, a importância de concentrar contribuições nacionais foi reiterada
pelos oradores, que delinearam a importância estratégica, a operacionalidade e o
impacto local de um tal exercício. Além disso, durante a sessão, foi apresentado o
Relatório de Agregação Global de 2021 do Pacto Mundial de Autarcas e uma análise sobre
as atividades do Pacto no próximo ano.
Liviu Stirbat, Subdiretor da Unidade de Adaptação da Direção Geral para a Ação Climática
(DG CLIMA) da Comissão Europeia: “O Relatório [de Agregação Global] foi verdadeiramente

revelador. O número cumulativo de reduções signatárias é equivalente à remoção de 16 mil
milhões de veículos da estrada durante um ano - são, em última análise, as cidades que
produzem um grande pedaço das NDCs.”
Vídeo: https://youtu.be/wbLKG7oM7eo
A sessão acolheu Sharon Dijksma, Presidente da Câmara de Utrecht, Massamba Thioye,
da UNFCCC, Giulia Macagno do Banco de Investimento Europeu, Liviu Stirbat da DG
CLIMA; Ryuzo Sugymoto, Ministro do Ambiente japonês, tendo sido moderada por
Giorgia Rambelli do Pacto de Autarcas – Europa.

A corrida até 1,5°: Cidades integram políticas climáticas e energéticas
demonstradas na Europa e no Mediterrâneo
A sessão reuniu cidades e especialistas da região mediterrânica, e lançou luz sobre as
ações tomadas, necessidades e aspirações dos municípios mediterrânicos no que diz
respeito às políticas climáticas e energéticas que combatem as alterações climáticas. A
discussão acabou por se centrar fortemente em ações políticas baseadas em provas e na
ciência.
É de salientar que, desde que a sessão terminou e como resultado direto do evento, as
organizações participantes continuaram a estabelecer ligações com a esperança de
cooperar para o avanço.
Paolo Micheli, Presidente da Câmara de Segrate: “A política tem sido lenta em facultar
respostas no que diz respeito à emergência climática. Isto deve mudar o quanto antes. As
políticas a nível local são a resposta para lutar com eficácia. Está na hora de sermos ousados"!
Vídeo: https://youtu.be/_o3rN89qsu4
Esta sessão foi organizada conjuntamente pelo Secretariado do Pacto Global de Autarcas
e pelo Gabinete do Pacto de Autarcas – Europa, em colaboração com o projeto ClimaMED, o grupo ENI CBC Med para a cooperação no Mediterrâneo e a Cidade de Segrate
(Itália). O evento foi moderado por Andy Deacon do Pacto Global de Autarcas, com as
contribuições de Paolo Bertoldi, Centro de Investigação Conjunta da Comissão Europeia,
Henrike Trautmann da Direção Geral da Política de Vizinhança e das Negociações de
Alargamento da Comissão Europeia, Paolo Micheli da Cidade de Segrate, Joana de
Balsemão da Cidade de Cascais, Sorina Mortada, do Centro Libanês para a Conservação
Energética, Silvia Assalini do Pacto de Autarcas – Europa e Naguib Amin da Clima-MED.

Aproveitar as iniciativas coletivas para alcançar o objetivo europeu de
neutralidade climática em 2050
Este evento paralelo, organizado pelo Pacto de Autarcas - Europa, em cooperação com a
Aliança para o Clima e o ICLEI Europa, explorou a forma como diversas "iniciativas
coletivas" ajudam as cidades e os governos locais a cumprir a neutralidade climática.
A sessão abordou a forma como as cidades podem avançar no sentido de alcançar a
neutralidade climática através de iniciativas ousadas, de baixo para cima. Além disso, os
oradores referiram como é vital discutir e trabalhar coletivamente com os seus pares
nestas ações ousadas - incluindo, por exemplo, através do Pacto de Autarcas. Os
oradores falaram do seu trabalho nos campos das soluções baseadas na natureza, a
Onda de Renovação, cidades sustentáveis justas e a visão para 2050 do Pacto de Autarcas
com uma Europa mais justa e com neutralidade climática. Ao longo da sessão, os
oradores mostraram como os compromissos dos municípios influenciam o bem-estar
dos cidadãos presentes e futuros, forjando comunidades mais justas e mais resistentes
ao clima.
Gillian Dick, Glasgow, Reino Unido: "É importante aprender com os outros e reconhecer que
os vossos problemas são os mesmos que muitas outras cidades estão a enfrentar em todo o
mundo. Isto apoia realmente a criação de soluções".
Tom Meeuws, Antuérpia, Bélgica: “Graças ao Pacto de Autarcas, a Cidade de Antuérpia
conseguiu atingir os seus objetivos climáticos em 2020!”
Vídeo: https://youtu.be/82camHJQmMk
O evento foi moderado por Eero Ailio da Direção Geral para a Energia da Comissão
Europeia, contou com a moderação técnica de Adrienne Kotler do Pacto de Autarcas –
Europa, e uma mesa-redonda que contou com a participação de Tom Meeuws, VicePresidente da Câmara de Antuérpia; Gillian Dick da Conselho Municipal da Cidade de
Glasgow; Yann Françoise da Cidade de Paris e Allen Colbian, Presidente da Câmara da
Cidade de Brasov.

