„Obiectivul nostru principal este de a implica fiecare cetățean,
în fiecare zi”
Interviu cu primarul orașului Lisabona, Fernando Medina

Lisabona a fost prima capitală care s-a angajat să atingă țintele Convenției UE
pentru 2030. Orașului portughez i s-a acordat recent titlul de Capitală
europeană verde 2020. Am considerat că este momentul oportun să vă oferim
mai multe detalii despre acțiunile întreprinse de Lisabona în materie de energie
și climă!

Lisabona este singura capitală europeană cu un plan pentru biodiversitate
inclus în planul de acțiune privind clima – Ce aduce strategia dvs. pentru
biodiversitate strategiei generale privind clima?
Biodiversitatea este parte a unei strategii menite să asigure cetățenilor noștri servicii

ecosistemice, să îmbunătățească sănătatea publică și calitatea aerului și să sporească
reziliența în fața schimbărilor climatice. Biodiversitatea ne oferă un indicator al
eficienței infrastructurii noastre verzi în livrarea rezultatelor care o fac să fie un
instrument de adaptare eficient și să furnizeze servicii acestor ecosisteme.
Măsura în care un habitat artificial, așa cum este un oraș, poate fi „naturalizat”
reprezintă un jalon important al acestei eficiențe. Luarea de măsuri în privința
biodiversității nu este întotdeauna ceva complicat: folosirea de specii indigene,
înlocuirea peluzelor tradiționale cu specii adaptate, evitarea utilizării de pesticide
pentru controlul vegetației sau instituirea unei continuități ecologice cu aliniamente
de copaci sau pasaje ecologice, cum ar fi podurile verzi peste drumurile mai mari.
Orașul dvs. este prima capitală care s-a angajat să atingă, încă din 2016,
obiectivele pentru 2030 ale Convenției europene a primarilor. Cum v-a ajutat
inițiativa Convenției primarilor să vă dezvoltați strategia în domeniul climei și
al energiei?
A avut un rol foarte important. Orașele ocupă doar 2% din masa terestră a planetei,
însă consumă peste 2/3 din energia mondială și sunt răspunzătoare pentru peste 70%
din emisiile globale de CO2. Pe măsură ce zonele urbane continuă să se extindă,
impactul lor asupra climei crește. Acestea au însă și un potențial imens de atenuare a
efectelor schimbărilor climatice, cu un impact semnificativ.
Ca primar al unei capitale europene și totodată oraș costier, sunt pe deplin conștient
de provocările unei clime în schimbare, dar și de responsabilitatea și capacitatea
noastră de a câștiga bătălia mondială cu schimbările climatice. Pentru aceasta, avem
nevoie de o abordare și o coordonare la nivel global. Existența unor organizații și
grupări precum Convenția primarilor ca platforme de cooperare și schimb de
cunoștințe este esențială pentru a face pași în direcția acestei schimbări absolut
necesare. Participarea în cadrul Convenției ne-a ajutat să ne îmbunătățim planurile de
acțiune și să ne consolidăm angajamentele pentru 2030 și dincolo de 2030.
Lisabona este Capitala europeană verde 2020. Felicitări! Cum v-ați pregătit
candidatura?
Este un obiectiv pe care ni l-am propus de ceva vreme. Nu pentru premiul de Capitală

europeană verde în sine, ci pentru oportunitatea de a evidenția eforturile orașelor
europene în vederea sustenabilității urbane și de a crea parteneriate cu orașele
câștigătoare și finaliste din cadrul Rețelei capitalelor europene verzi.
Suntem deosebit de încântați că Lisabona a fost aleasă Capitală europeană verde 2020
și de-abia așteptăm să inspirăm și alte orașe să pășească pe același drum. Lisabona
este ferm angajată să asigure un viitor sustenabil în care creșterea verde să fie parte a
unei guvernanțe active. Am investit în infrastructura urbană verde ca instrument de
adaptare climatică, deschizând în total 9 coridoare verzi și peste 350 ha de spații verzi
noi - o creștere cu peste 20% în puțin mai mult de un deceniu. A fost un element
central al candidaturii, iar această viziune a fost edificată și mai mult de echipa
noastră, consolidându-ne strategiile cu ocazia celor trei candidaturi ale noastre.
Ce planuri aveți ca parte a festivităților ocazionate de premiul Capitală
europeană verde 2020? Ce evenimente nu trebuie ratate?
Obiectivul nostru principal este de a implica fiecare cetățean, în fiecare zi. Nu vom
putea lupta cu succes împotriva urgențelor climatice decât dacă adoptăm schimbări în
viața noastră de zi cu zi, atât în plan personal, cât și profesional.
Pentru aceasta, am conceput un program menit să inspire. Vom publica în curând o
listă completă cu o serie de inițiative impresionante, însă ținem să evidențiem mai
ales ceremonia oficială de deschidere (10 ianuarie 2020), Urban Future Global
Conference 2020 (1-3 aprilie), Planetiers World Gathering (23-25 aprilie) și lansarea
Săptămânii europene verzi (1 iunie). Lisabona este prima capitală din sudul Europei
care a obținut recunoașterea de Capitală europeană verde. Vom profita de acest
premiu pentru a spori conștientizarea și a promova o agendă globală mai ambițioasă
în privința dezvoltării durabile.

