Clean Energy for EU Islands
Compromisso
Considerando a realidade das alterações climáticas e os riscos associados para a humanidade,
nós, ilhéus, comprometemo-nos a desenvolver uma ação prática concertada para melhorar o
bem estar e a resiliência das nossas comunidades, através da descarbonição do nosso sistema
local de energia e economia.
Enquanto ilhéus, juntos, reconhecemos que as nossas comunidades podem ser especialmente
vulneráveis às condições extremas do clima, afectando as infraestruturas e comunicações locais.
Reconhecemos que as nossas escolhas enquanto consumidores e comportamentos enquanto
cidadãos fazem uma diferença considerável para o clima das comunidades de ilha, repercutível.
Reconhecemos que outras ilhas enfrentam com sucesso os desafios de descarbonizar a geração
e a distribuição de energia através de meios alternativos.
Queremos partilhar conhecimentos e trocar r experiências com nossos colegas de outras ilhas.
Recohecemo-nos como actores-chave do desenvolvimento de estratégias efectivas para a
redução da emissão de carbono no contexto da nossa ilha.
Aspiramos a um compromisso e colaboração com especialistas e autoridades a todos os níveis
de governança para informar e promover planos locais para reduzir todas as dependências da
ilha relativamente aos combustívies fósseis.
Convidamos à colaboração de técnicos especialistas de suporte para ajudar a capacitar toda a
ilha para definir prioridades e adaptar especificidades do seu programa de sustentabilidade de
baixo carbono.
Partilhamos a causa comum para a redução de emissões de carbono e comprometemo-nos a
colaborar em conjunto para dar uma melhor resposta aos desafios da ilha.
Esperamos alcançar sinergias fortes por via da ação concertada.
Planeamos partilhar informação sobre o nosso progresso.
Aspiramos a ser pioneiros da transição para a energia limpa e demonstradores piloto de
tecnologias de baixo carbono para informar desenvolvimentos estratégicos no continente.
Para este fim…

Enquanto ilhéus juntos, comprometemo-nos a:
Participar ativamente na Comunidade Clean Energy for EU Islands e coordenar a nossa ação
para desenvolver um Programa de Transição de Energia Limpa em toda a ilha, tendo como meta
a descarbonização total da nossa ilha, assente em três componentes:
Consolidação da comunidade e envolvimento dos stakeholders para garantir a
continuidade e o entendimento claro da posição, função e responsabilidade de cada
parte interessada no processo de descarbonização.
Um plano de descarbonização que reúne as visões da comunidade da ilha e a
priorização de ações concretas necessárias para o seu cumprimento; é altamente
recomendável a inclusão de um inventário de emissões de base, bem como uma
estimativa preliminar de custos. O progresso deve ser monitorizado e ajustado de
acordo com a visão coletiva da comunidade da ilha.
Projeto de financiamento para garantir uma cobertura financeira viável para a
implementação do plano de descarbonização com o uso de soluções financeiras
detidas e geridas localmente.

Para garantir que a Agenda da Transição Energética está centrada na comunidade da ilha:
Todos os stakeholders relevantes na nossa ilha são convidados a se
comprometerem e fazer parte da Agenda para a Transição Energética
Ao se comprometerem com a Comunidade Clean Energy for EU Islands, as
comunidades insulares compartilham oficialmente a responsabilidade de uma transição
de energia limpa com os stakeholders. O compromisso inicial é feito entre no mínimo
duas partes, sendo que pelo menos uma delas deve ser uma autoridade pública.
Capacitação na nossa ilha para orientar a transição energértica
Para ancorar e garantir que a transição energética seja liderada pelos stakeholders das
ilhas, as comunidades insulares devem desenvolver capacidade para gerir a transição
energética localmente, utilizando também a ampla rede de ilhas da UE na Clean
Energy for EU Islands que compartilham as mesmas ambições.

A Agenda para a Transição para Energia Limpa será acordada internamente e submetida ao
Secretariado do Clean Energy for EU Islands até um ano após a data oficial do acordo.
Aceitamos que a nossa Ilha possa ser suspensa da iniciativa - sujeita a notificação prévia por
escrito do Secretariado do Clean Energy for EU Islands em caso de não envio dessa Agenda de
Transição de Energia Limpa.
Enquanto ilhéus juntos, reconhecemos que isso exige:
Forte nível de colaboração entre todos os stakeholders relevantes no processo de
transição para a energia limpa;
Cidadãos, autoridades locais, empresários e academia comprometidos e determinados;
Um esforço intersetorial e trans-administrativo para uma abordagem territorial holística;
Alocação de recursos humanos, técnicos e financeiros adequados;
A Implementação de soluções social e tecnologicamente inteligentes, aprimorando a
qualidade e o desempenho do sistema de energia e transporte para enfrentar os
desafios sociais e técnicos da transição energética;
Cooperação horizontal entre todas as ilhas da UE e uma cooperação vertical entre
todos os outros níveis de governo, desde o local até ao europeu.
Enquanto ilhéus juntos, congratolamo-nos com:
A iniciativa da Comissão Europeia que reúne todas as ilhas da UE com ambições de
transição para energia limpa - sob esse único chapéu da Iniciativa de Energia Limpa
para Ilhas da UE. Saudamos também o fortalecimento das sinergias com outras
políticas relevantes da UE, bem como seu novo quadro jurídico adotado, proveniente
do Pacote Energia Limpa para Todos os Europeus e, em particular, o Regulamento de
Eletricidade Revisto e a Diretiva de Eletricidade dirigida às Comunidades de Energia
dos Cidadãos e Comunidades de Energia Renovável.
O trabalho do Parlamento Europeu sobre a energia limpa para as ilhas da UE e seus
esforços específicos realizados no Intergrupo dos mares, rios, ilhas e zonas costeiras
(SEARICA);
O apoio do Comité das Regiões enquanto voz institucional das autoridades locais e
regionais da UE, à energia limpa para as ilhas da UE e aos seus objetivos;
O Pacto de Autarca e Pacto das Ilhas como quadro de referência orientador para a
abordagem ascendente da energia limpa para as ilhas da UE;
A assistência prestada pelos Estados Membros, regiões, províncias, ilhas
mentoras e outras estruturas institucionais das ilhas no cumprimento dos seus
compromissos de mitigação e adaptação ao abrigo do Pacto de Autarcas;

Enquanto ilhéus juntos, convidamos a:
ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL PARA:
Utilizar o seu espírito empreendedor no desenvolvimento de projetos socialmente
inclusivos e ambientalmente responsáveis para uma transição de energia limpa que
fortaleça a economia local e melhore a qualidade de vida;
Envolver-se com as autoridades públicas como atores vitais no processo de
descarbonização e fortalecer a colaboração com empresas locais e instituições
educativas.
AUTORIDADES PÚBLICAS DE ADMINSTRAÇÃO DA ILHA PARA:
Participar do processo de desenvolvimento de uma Agenda de Transição de Energia
Limpa, oferecendo oportunidades para visões, planos e ações comuns nas
administrações públicas e fortalecendo o planeamento, projetos e aquisições em
conjunto;
EMPRESAS E INDÚSTRIAS LOCAIS PARA:
Perceber o envolvimento ativo na comunidade da ilha como um investimento na futura
e economia da ilha;
Desenvolver tecnologias e ferramentas inovadoras que permitam a descarbonização
das comunidades das ilhas e, ao mesmo tempo, impulsionem as economias locais.
INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO E INVESTGAÇÃO PARA:
Reconhecer e utilizar o potencial insular dos sistemas de energia como territórios para
apresentar soluções escaláveis de energia limpa;
Destacar as melhores práticas e apresentar ações de investigação e educação
orientadas para o avanço da transição de energia limpa nas ilhas.
OUTRAS ILHAS PARA:
Juntar-se a nós na comunidade de Energia Limpa para as Ilhas da UE;
Compartilhar conhecimento e participar nas atividades de capacitação em conjunto
para fortalecer ainda mais a comunidade de Energia Limpa para as Ilhas da UE
OUTRAS AUTORIDADES SUB-REGIONAIS E ORGANIZAÇÕES DE APOIO PARA:
Fornecer orientação estratégica, política, suporte técnico e financeiro no
desenvolvimento, implementação e monitorização dos nossos planos de
descarbonização e ações relacionadas, conforme descrito nas nossas agendas de
transição para energia limpa;

GOVERNOS NACIONAIS PARA:

Assumir a sua responsabilidade no combate às mudanças climáticas e fornecer
políticas, apoio técnico e financeiro adequados para a preparação e implementação dos
nossos planos de descarbonização em toda a ilha;
Garantir acesso adequado aos mecanismos de financiamento para apoiar as ações
locais de energia; Reconhecer o impacto de nossos esforços locais, levar em conta as
nossas necessidades e refletir as nossas visões nos processos climáticos europeus e
internacionais.
INSTITUIÇÕES EUROPEIAS PARA:

Consolidar quadros políticos que apoiem a implementação de planos de
descarbonização em toda a ilha e maior cooperação entre todas as ilhas da UE;
Fornecer a assistência operacional, técnica e promocional apropriada; Ancorar a
energia limpa para as ilhas da UE em políticas relevantes, programas de apoio e
atividades da União Europeia, envolvendo-nos nas fases de preparação e
implementação;
Continuar a disponibilizar oportunidades de financiamento para obter resultados na
descarbonização, bem como propor medidas de assistência direcionadas ao
desenvolvimento de projetos que nos ajudem a desenvolver, concorrer e lançar
programas de investimento;
Reconhecer o nosso papel e esforços na mitigação e adaptação às mudanças
climáticas e compartilhar os nossos resultados com a comunidade internacional.

Island Clean Energy
Compromisso para a Transição
Todas as partes signatárias têm pleno conhecimento do compromisso oficial de transição
resumido abaixo e, portanto, comprometem-se a:
Assumir um papel de liderança na descarbonização total da ilha;
Garantir que todos os stakeholders relevantes sejam informados e incluídos,
conhecendo as suas funções e responsabilidades individuais ao longo deste processo;
Fortalecer a agenda de transição, acolhendo todas as organizações relevantes da ilha
que desejam comprometer-se connosco e também a experiência das organizações de
apoio fora da ilha no processo, quando necessário;
Garantir uma colaboração equilibrada e frutífera entre todos os grupos stakeholders
relevantes.
Na prossecução desse objetivo, desenvolveremos uma agenda de transição para energia limpa
em toda a ilha nos próximos 12 meses, descrevendo o processo de Envolvimento da
Comunidade, um Plano de Descarbonização em toda a ilha e um Conceito de
Financiamento apropriado para cumprir a nossa meta.
Nós, abaixo assinados, apoiamos totalmente os objetivos e compromissos descritos acima.
Juntos, assinamos este Compromisso de Transição de Energia Limpa da Ilha em nome de:
Ilha da Culatra, Portugal
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