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Conteúdo do guia: 

✓ O que é um SEACAP? 

✓ Onde começar?  Fase de iniciação 

✓ O que se segue? Fase de 
planeamento 

✓ Implementação e monitorização 

 

Parceiros: 

 
Sustainable Energy Africa (SEA); UN – Habitat; Local 

Governments for Sustainability – ICLEI; ENDA énergie; 

Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie – 

ADEME; Conselho dos Municípios e Regiões da Europa – 

CEMR; Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit – 

GIZ; C40; Carbon Disclosure Project – CDP; Secretariado do 

Pacto de Autarcas Global (GCoM). 

 
 

O que é um SEACAP? 

O Pacto de Autarcas para a África Subsaariana (CoM 

SSA) é a secção regional do Pacto de Autarcas Global 

para o Clima e Energia (GCoM). 

Trata-se de uma iniciativa voluntária bottom-up que 

convida as cidades a estabelecer e alcançar metas 

ambiciosas, mas realistas, em matéria de energia e 

clima. As autoridades locais são encorajadas a definir 

uma visão de longo prazo e ações para um futuro 

sustentável com base nos pilares da Mitigação e 

Adaptação às Alterações Climáticas e do Acesso a 

Energia Sustentável, Acessível e Segura. O Pacto de 

Autarcas diz respeito a ações a nível local da 

responsabilidade dos órgãos locais de governo. Por 

forma a traduzir o compromisso político em medidas 

práticas, os signatários do CoM SSA comprometem-se 

a elaborar e implementar um documento estratégico 

e operacional: o Plano de Ação para o Acesso a Energia 

Sustentável e o Clima (SEACAP). O SEACAP é o 

documento chave que descreve de que forma um 

signatário do Pacto irá cumprir os seus compromissos. 

O SEACAP inclui medidas orientadas para a redução 

das emissões GEE, ações de adaptação para dar 

resposta aos impactos das alterações climáticas e 

outras focadas em construir o acesso a energia 

sustentável. 

Princípios de um SEACAP 

O SEACAP é o documento chave que estabelece as 
estratégias, planos e ações para um desenvolvimento 
sustentável e de baixo carbono. Inclui ao mesmo 
tempo ações de adaptação às alterações climáticas e 
que visam garantir o acesso a energia segura, acessível 
e sustentável, de forma a dar resposta aos impactos 
presentes e futuros das alterações climáticas sobre o 
território. O SEACAP define medidas concretas em 
matéria de mitigação, adaptação e acesso a energia 
sustentável. 
Os signatários comprometem-se a submeter os seus 
planos de ação no prazo máximo de 3 anos após a 
adesão à iniciativa. 
O SEACAP não deve ser encarado como um 
documento rígido e inalterável. Este pode ser 
atualizado se as circunstâncias se alterarem e à 
medida que as ações em curso forem produzindo 
resultados.  
O SEACAP deverá consolidar e integrar as iniciativas já 
existentes e deve ser desenvolvido em colaboração 
com os stakeholders locais e a comunidade. 
O SEACAP cobre a área geográfica sob jurisdição da 
autoridade local e inclui ações para os sectores público 
e privado. 

O processo do SEACAP 

O processo do SEACAP compreende várias fases: 
iniciação, planeamento (pré-avaliação, elaboração do 
plano), implementação e monitorização e reporte. 

O PROCESSO DO SEACAP: PRINCIPAIS FASES 

 

Descarbonização Resiliência
a 

Energia segura, 
acessível  

e sustentável 
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O PROCESSO DO SEACAP: MOMENTOS CHAVE, CRONOGRAMA E ETAPAS PRINCIPAIS. 
 

 

 

Onde começar? Fase de iniciação 

A fase de iniciação está ligada aos princípios gerais do 

SEACAP e cobre questões estratégicas relacionadas 

com o compromisso político, a mobilização de todos 

os departamentos municipais para a iniciativa e o 

envolvimento dos stakeholders. O SEACAP necessita 

de ser aprovado formalmente pelo conselho municipal 

ou órgão equivalente. É importante garantir que estão 

reunidos os recursos humanos necessários à 

 

preparação e implementação do SEACAP, uma vez que 

se trata de um processo exigente e moroso. Requere 

uma colaboração e coordenação bem planeada e 

contínua entre os diferentes níveis de governo e os 

vários departamentos administrativos (i.e. proteção 

ambiental, planeamento urbano e do território, 

economia e assuntos sociais, edifícios, mobilidade e 

transportes, orçamento e finanças). O processo do 

SEACAP deve fazer parte da rotina diária de trabalho 

de cada departamento. 
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Os cidadãos e restantes partes interessadas devem ser  

convidados a participar nas fases mais importantes do 

processo de elaboração do SEACAP. Sempre que 

possível, as autoridades locais e os outros atores-chave 

devem traçar em conjunto as trajetórias a percorrer 

para traduzir a visão da cidade ou município em ações. 

A comunicação é um instrumento essencial para 

manter os stakeholders internos e externos motivados 

e garantir o seu apoio continuado. O SEACAP deve 

incluir uma estratégia clara de comunicação que utilize 

linguagem acessível, viável, eficiente e adaptada às 

necessidades locais e ao contexto cultural. 
 

 
 

O que se segue? Fase de planeamento 

A fase do planeamento inclui a fase de pré-avaliação e a 
fase de desenvolvimento do plano. A fase de pré-
avaliação inclui um conjunto de avaliações realizadas 
pelos governos locais, com base nas quais o processo de 
elaboração do SEACAP é conduzido, uma vez que estas 
providenciam informação relevante acerca das fontes de 
emissões, do risco e vulnerabilidades enfrentadas e do 
estado do acesso à energia no território. As autoridades 
devem desenvolver: 
✓ um inventário de emissões de GEE - Inventário 

de Emissões Base (IEB) 
✓ uma Avaliação do Risco e Vulnerabilidades (ARV) 
✓ uma Avaliação do Acesso a Energia (AAE) 

Deve estabelecer-se uma visão de longo prazo, que deve 
depois ser subdividida em objetivos mais específicos e 
metas para os diferentes sectores em que a autoridade 
local pretende intervir. O SEACAP deverá incluir metas de 
mitigação e/ou objetivos de resiliência climática e metas 
de acesso a energia. 
A fase de desenvolvimento é dedicada à descrição das 

técnicas, medidas e políticas a ser implementadas pela 
autoridade local no seu território, por sector de atividade, nas 
áreas da mitigação, adaptação e acesso a energia. 

 

Pilar I: MITIGAÇÃO 
As autoridades locais devem identificar e priorizar ações de 
mitigação para os sectores estipulados de acordo com os 
resultados do IEB. Devem também estabelecer uma visão de 
longo prazo com objetivos claros para cada sector. O SEACAP 
deve incluir o IEB e um conjunto coerente de medidas para os 
sectores selecionados. Essas medidas devem produzir 
resultados mensuráveis em termos do consumo de energia e 
da redução nas emissões de GEE. 
 

Pré-avaliação: BEI 
Ao desenvolver um Inventário de Emissões de Inicial (IEB) a 
autoridade local mede o seu nível de emissões de GEE num 
ano de referência, seguindo a abordagem metodológica que 
reúne maior consenso. O IEB identifica as principais fontes 
antropogénicas de emissões de CO2 (e outros GEE) e permite 
priorizar as medidas de redução de emissões de acordo com 
a informação recolhida. A contabilização das emissões para o 
IEB deve atender à fonte das emissões, ao tipo de gases e às 
fronteiras geográficas da inventariação. As autoridades locais 
devem dar conta das emissões dos seguintes gases: dióxido 
de carbono (CO), metano (CH) e óxido nitroso (N2O), que 
devem, no entanto, ser reportadas em TCO2 ou TCO2eq. As 
três principais fontes de emissões de GEE a ser incluídas no 
inventário de emissões são as seguintes: 
✓ Emissões diretas da queima de combustíveis nos 

sectores dos edifícios, infraestruturas/equipamentos 
e transportes, seguindo os limites da localidade. Estas 
emissões ocorrem fisicamente no interior das 
fronteiras da localidade. 

✓ Emissões não relacionadas com energia: outras 
emissões diretas que não derivam da queima de 
combustíveis, incluindo emissões fugitivas 
resultantes do descarte e tratamento do lixo 
municipal, as quais podem ocorrer dentro ou fora dos 
seus limites, e emissões fugitivas dos sistemas de 
distribuição de gás natural (resultado de fugas nos 
equipamentos ou nas condutas). 

 

Fase de iniciação: 

✓  

✓

 

✓  

O envolvimento dos stakeholders é crucial para: 

 
✓  

✓  

✓  

Fase de planeamento: 

✓  

✓  

✓  
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✓ Emissões indiretas derivadas do consumo, dentro 

da área geográfica da cidade, de energia da rede 

(eletricidade, calor, frio). Dependendo do local 

onde a energia é gerada, estas emissões podem 

ocorrer dentro ou fora das fronteiras da cidade. 

As fontes de emissões a ser incluídas constam da 

tabela abaixo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No cálculo de emissões as autoridades locais podem 

optar entre duas abordagens metodológicas: 

✓ Abordagem baseada na atividade, seguindo a 
abordagem do IPCC e 

✓ Abordagem da análise do ciclo de vida (ACV). 

Na elaboração do inventário, as emissões de GEE do 

sector da energia são calculadas multiplicando os 

dados de atividade pelo fator de emissão da fonte de 

energia em causa (combustíveis e eletricidade 

fornecida pela rede). 
 

 

Os dados de atividade quantificam a atividade humana 

que ocorre no território da localidade (i.e. a 

quantidade de gás natural utilizada no aquecimento de 

edifícios residenciais; as distâncias viajadas em viatura 

privada; a quantidade de lixo gerado). Esta informação 

é expressa em MWh. Os fatores de emissão (FE) são 

coeficientes que quantificam as emissões libertadas por 

unidade de atividade (i.e. a quantidade de CO2 emitida por 

unidade de gás natural ou eletricidade consumidas). Os FEs 

são expressos em tCO2/MWh ou tCO2-eq/MWh. 

No que diz respeito à mitigação, as autoridades locais 

necessitam de definir metas de redução de emissões 

com as seguintes características: 

Fronteiras: devem ser consistentes com todas as 

fontes de emissões incluídas no inventário; 

Tipo de meta: 4 tipos: meta de emissões face a um ano 

de referência, meta de intensidade de emissões por 

referência a um ano base, meta de emissões por 

referência às projeções de um cenário base, meta fixa 

de emissões (ver tabela abaixo); 

Horizonte temporal das metas: deverá ser o mesmo 

que o adotado na Contribuição Nacional Determinada 

(CND) do país. Se o ano estipulado estiver para além 

de 2030, deve ser incluída uma meta intercalar entre 

o momento atual e 2030. 

Ano de referência: igual ao utilizado na NDC;  

Ambição: metas no mínimo tão ambiciosas quanto as 

componentes incondicionais da NDC; 

Unidades: as metas devem ser comunicadas como 

percentagens (%) de redução face ao ano de 

referência ou ao cenário base. O nível absoluto de 

emissões, em toneladas métricas de CO2-eq, no ano(s) 

de referência deve também ser indicado; 

A utilização de unidades de emissões transferíveis só 

é admissível se as metas definidas excederem as 

definidas na CND. 

Caso sejam incluídas nas metas componentes 

condicionais da CND tal deve ser identificado.

 

 emissões GEE = (Dados de atividade x Fator de emissão) 

FONTES DE EMISSÕES 
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COLECTA DE DADOS: UM PROCESSO COM 10 PASSOS 

 
Fonte: Pacto de Autarcas para a África Subsariana (CoM SSA). 

Guia disponível em http://comssa.org/wp-content/uploads/2018/09/PT_data-collection-4-web.pdf 
 

Recolha de dados 

A coleta de dados para análise é um passo essencial 

em todas as avaliações que compõem o processo do 

SEACAP. No entanto, os dados necessários nem 

sempre estão disponíveis. Os dados disponíveis 

também podem variar em termos de detalhe, escala, 

modo de agregação e tipologia. Recolher informação 

sobre todos os consumidores de energia no território 

local nem sempre é possível nem prático. Desta forma, 

é possível utilizar uma variedade de abordagens ou até 

mesmo uma combinação de várias delas para obter 

uma imagem compreensiva da realidade. Antes de dar 

início à recolha dos dados é recomendável investigar 

primeiro se já existem mecanismos nacionais ou 

regionais passíveis de contribuir com informação 

relevante para a elaboração dos inventários locais de 

emissões e restantes avaliações. A figura acima 

apresenta orientações práticas para cada passo do 

processo de coleta de dados sobre energia e emissões 

nas cidades em desenvolvimento.  

Ações de Mitigação 
As autoridades locais (AL) desempenham um papel 

crucial nas estratégias para lidar com o problema das 

alterações climáticas e têm capacidade para apoiar e 

orientar ações com vista a reduzir as emissões de 

carbono e o consumo de energia, recorrendo a várias 

modalidades de governança climática à escala urbana: 

✓ Governação autónoma: as AL podem conduzir as 

suas próprias atividades e realizar investimentos 

estratégicos no património municipal; 

✓ Facilitação: a AL desempenha o papel de 

facilitadora, promovendo a cooperação entre os 

vários atores da comunidade; 

✓ Governação por via da provisão: a AL atua como 

prestadora de serviços urbanos e controla o 

desenvolvimento de infraestruturas; 

✓ Governação pela autoridade: além das suas 

competências na implementação, facilitação e 

prestação de serviços, a AL pode governar com 

base na autoridade, através do estabelecimento 

de regulações. 
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Muitas vezes torna-se necessário combinar várias 

modalidades de governação, consoante as condições 

da AL, de forma a alcançar uma maior eficácia. As 

estratégias mais frequentes para a mitigação e os 

sectores mais comuns em que são aplicadas são 

listados abaixo. Nas caixas de texto figuram alguns 

exemplos de melhores práticas. 

Os edifícios públicos são um dos sectores em que é 

possível alcançar grandes reduções no consumo de 

energia. As autoridades locais podem também 

promover estratégias de mitigação noutros sectores, 

através da adoção de uma ou mais que uma das 

abordagens de governação descritas acima. 

As compras públicas são o processo através do qual as 

autoridades públicas contratam serviços ou compram 

bens a empresas. As compras públicas são uma boa 

oportunidade para as autoridades locais melhorarem 

a sua eficiência energética. As compras públicas 

verdes são o processo através do qual os órgãos de 

governo público procuram contratar serviços e 

adquirir bens com um menor impacte ambiental. 

A sensibilização e o envolvimento do público são 

essenciais ao sucesso da ação climática. A 

implementação de medidas educativas ou 

comportamentais contribui de forma significativa para 

a diminuição dos consumos de energia, através de uma 

abordagem não técnica. 

Os edifícios e os transportes estão entre os sectores 

com maiores consumos de energia a nível local e são 

áreas em que as autoridades locais podem atuar por 

forma a reduzir as emissões e o consumo energético. 

Uma das estratégias mais frequentes para tal é a 

requalificação energética dos edifícios. Existem outras 

medidas simples que podem contribuir para reduzir o 

consumo de energia dos edifícios e para o 

desenvolvimento de um edificado sustentável, e que 

envolvem, por exemplo, comportamentos, a gestão 

dos edifícios ou a sua localização. As estratégias para 

melhorar a eficiência energética dos edifícios variam 

consoante as características dos mesmos. O desenho 

urbano e o ordenamento do território, entre outras 

características do parque edificado, são estratégicos 

na melhoria da performance energética. 

 
Fonte: The World Bank (2015), “Policies for sustainable accessibility and mobility in urban areas of Africa”, Africa Transport Policy Program (SSATP), 

TRANSITEC Consulting Engineers Ltd (M. Stucki), in collaboration with ODA, CODATU and Urbaplan 
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As emissões urbanas de GEE são extremamente 

influenciadas pela estrutura urbana. Os fatores que 

mais influenciam as emissões de CO2 são a densidade 

urbana e as formas de mobilidade urbana. 

A questão dos transportes está no centro de vários 

desafios da sustentabilidade, incluindo as alterações 

climáticas. A ação neste campo produz inúmeros 

benefícios para outras áreas. São várias as 

intervenções que as autoridades locais podem 

implementar na sua jurisdição para influenciar 

positivamente os comportamentos de 

mobilidade, o uso e a escolha de veículos (i.e. 

modificar a estrutura urbana de acordo com o 

planeamento das infraestruturas locais de 

transporte; planeamento urbano integrado; 

regulamentar, financiar e operar um serviço 

público de transportes). Um excelente 

instrumento de política de transportes 

(adaptado ao contexto da SSA) é o quadro 

conceptual do EASI, que inclui quatro 

estratégias de intervenção no sector 

dos transportes (facilitar, evitar, mudar, 

melhorar) (ver página 6). 

A gestão do ordenamento do território 

permite às AL coordenar as medidas de 

mitigação nos diferentes sectores e gerir a 

ligação entre as estratégias de mitigação, 

adaptação e acesso a energia. A interação 

entre o ordenamento do território e o sistema 

de transportes ou entre as infraestruturas 

verdes e a produção local de energia são dois 

exemplos de como o planeamento urbano 

pode ajudar a endereçar as consequências 

das alterações climáticas a nível local. As 

decisões de planeamento impactam as 

cidades tanto na forma como funcionam 

como os comportamentos dos seus 

habitantes. Por esta razão, estas decisões 

devem ser cuidadosamente ponderadas e 

pensadas de forma holística, tendo em conta 

as interdependências complexas entre as 

diferentes áreas e os potenciais trade-offs 

associados às medidas implementadas. 

A geração de energia local é um campo 

propício à atuação por parte das autoridades 

locais. 

Desenhar o plano urbanístico com vista a promover as 

energias renováveis e as soluções energéticas de baixo 

carbono pode contribuir significativamente para a 

redução de emissões, mas também para a melhoria do 

acesso a energia sustentável e segura. 

As estratégias locais de gestão de resíduos são 

particularmente importantes para promover a 

diminuição da quantidade de resíduos gerados com 

base na prevenção do descarte, na reciclagem, na 

reutilização, na compostagem e no recurso à 
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O que posso fazer para contribuir? Coordenação dos esforços de todos para uma atuação de sucesso 

Fonte: Plano para a cidade de Kampala. 
 

 geração de energia a partir de resíduos segundo 

práticas ambientalmente conscientes. 

Mais de 90% dos resíduos gerados em África são 

depositados em aterros ou locais de deposição não 

controlados, que estão muitas vezes associados a 

práticas de queima de lixo a céu aberto. A gestão da 

água tem também um impacto direto sobre os 

consumos locais de energia, devido à eletricidade que 

é utilizada no tratamento da água canalizada e para 

bombear a água através dos sistemas de distribuição 

até aos utilizadores finais. 
 
 

Fonte: Plano para a cidade de Kampala. 
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Pilar II: ADAPTAÇÃO 
A adaptação compreende o processo de acomodação 

às condições climáticas atuais e futuras e aos seus 

efeitos. Nos sistemas humanos, a adaptação tem 

como objetivo reduzir ou evitar danos e explorar 

potenciais oportunidades. O continente africano está 

extremamente exposto aos impactos das alterações 

climáticas e as suas fraquezas estruturais geram uma 

situação de menor resiliência. África é uma das áreas 

do globo mais vulnerável ao fenómeno do 

aquecimento global. Os impactos das alterações 

climáticas na região incluem: subida do nível médio 

das águas do mar, erosão costeira, aumento dos níveis 

de precipitação, temperaturas extremas, escassez de 

água e seca. Estes e outros efeitos afetam os sectores 

da água, da agricultura e da saúde. O principal fator de 

risco no setor da água são as múltiplas pressões que 

se fazem sentir sobre os recursos hídricos, que estão 

já em sobrecarga. Existe também o perigo da perda de 

produtividade agrícola devido à subida das 

temperaturas e à seca. Os fatores de risco na área da 

saúde têm maioritariamente origem em alterações na 

incidência e distribuição geográfica dos vetores de 

doença e das doenças transmitidas pela água. 

Pré-avaliação: ARV 

A Análise de Risco e Vulnerabilidades (AVR) determina 

a natureza e a extensão do risco, analisando perigos 

potenciais e avaliando que vulnerabilidades podem 

representar uma ameaça ou dano a pessoas, a 

propriedade, à subsistência das comunidades e ao 

ambiente de que estas dependem. Esta análise pode 

assumir a forma de um só relatório ou de vários 

relatórios por sector. A AVR permite às autoridades 

locais identificar o grau de exposição do território a 

riscos climáticos, que vulnerabilidades o afetam e 

compreender que especificidades da cidade 

contribuem para agravar as consequências desses 

fatores. À semelhança do IEB, é a partir da ARV que 

são estipuladas as prioridades de investimento e 

atuação em matéria de adaptação, servindo também 

de referencial para a monitorização da eficácia das 

medidas implementadas. 

As AVR são o instrumento mais utilizado para 

identificar, quantificar e priorizar as vulnerabilidades 

de um sistema às alterações climáticas. No entanto, é 

importante notar que nem todos os problemas 

identificados pela ARV podem ser endereçados, na maior 

parte das vezes devido a limitações orçamentais. Desta 

forma, para identificar o nível ótimo de adaptação é 

necessário avaliar o trade-off 

 
entre os custos de investimento no reforço da 

resiliência e os benefícios expectáveis (em termos dos 

danos e perdas evitados) versus um cenário de inação. 

Esta análise custo-benefício é um passo crucial dos 

planos de adaptação e as cidades são encorajadas a 

realizar estimativas tanto quanto possível rigorosas de 

custos, benefícios e incertezas. 

Existem vários métodos e instrumentos para levar a 

cabo uma análise de vulnerabilidades. A escolha entre 

eles depende do propósito e escala da análise e dos 

recursos a que se tem acesso, incluindo os dados, os 

instrumentos, o orçamento e as capacidades técnicas 

disponíveis. Existem três abordagens metodológicas 

diferentes: uma baseada em indicadores, outra 

baseada em modelos e SIG e uma abordagem 

participativa. A abordagem baseada em modelos e no 

SIG requere competências técnicas avançadas e é 

apropriada às grandes cidades. A abordagem baseada 

em indicadores é menos exigente em termos de 

recursos e de competência técnica, logo é uma opção 

viável para as cidades de pequena e média dimensão.  

DA RVA À IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ADAPTAÇÃO
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Ações de adaptação: 
O pilar da adaptação do CoM abrange os seguintes 

riscos climáticos, com potencial para afetar 

negativamente as sociedades, as suas economias e o 

ambiente: calor extremo, frio extremo, precipitação 

muito intensa, cheias, subida das águas do mar, secas, 

tempestades, deslizamentos de terra e fogos 

florestais. No entanto, podem ser listados outros 

perigos (como as doenças transmitidas por vetores ou 

a escassez de água) consoante as especificidades de 

cada cidade. 

As cheias e secas são os desastres mais frequentes na 

África Subsariana, seguidas das tempestades de 

vento. No entanto, as secas afetam geralmente um 

número muito maior de pessoas. Entre os problemas 

que serão exacerbados pelas alterações climáticas, 

deve prestar-se especial atenção às questões 

altamente interrelacionadas da desertificação, 

segurança alimentar e abastecimento de água. 

As ações de adaptação devem ser adequadas ao 

contexto e dependem por isso das necessidades locais 

e da situação nacional. As ações podem ser concebidas 

como ações estratégicas, associadas a alertas e 

comunicações ou como medidas técnicas. Nas caixas 

de texto são apresentados alguns exemplos de 

melhores práticas. 

A habitação informal é extremamente frequente nos 

países em desenvolvimento. A adaptação e mitigação 

das alterações climáticas nestas áreas é um desafio. 

 

 

As pessoas que vivem em habitações “informais” 

são particularmente vulneráveis aos impactos das 

alterações climáticas, pois estão mais expostas e 

têm menos capacidade de adaptação. Logo, 

endereçar o problema da habitação informal, 

melhorar a sua qualidade e introduzir novas 

infraestruturas é essencial para a adaptação às 

alterações climáticas. Todavia, as políticas e 

ações nesta área devem ser desenvolvidas em 

integração com as iniciativas de mitigação.

 

 
Fonte: Plano para a cidade de Kampala. 
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Pilar III: ACESSO A ENERGIA 

A energia é um input chave para atender às 
necessidades básicas e para alcançar objetivos de 
desenvolvimento socioeconómico. O acesso a energia 
está ligado a outros serviços básicos, como a água e o 
saneamento básico. A utilização que é feita da energia, 
os tipos de energia utilizados e a pobreza energética 
têm implicações de longo alcance para o 
desenvolvimento económico das cidades, a saúde 
pública e as populações mais pobres. O acesso a 
energia é uma questão que envolve objetivos de 
desenvolvimento humano, crescimento económico e 
sustentabilidade. O planeamento energético e a 
política energética são questões que dizem respeito a 
todos os níveis de governo. Muitas pessoas na África 
Subsariana não têm acesso a eletricidade: aqueles que 
consomem eletricidade utilizam em média 162 
kilowatt-hora (kWh)/per capita por ano, o nível de 
consumo de eletricidade mais baixo de todas as 
regiões do mundo. Um terço da população da região 
vive em países em que o consumo médio anual de 
energia é inferior a 100 kWh. Quatro em cincos 
pessoas na África Subsariana (num total de 785 
milhões) dependem de fontes de biomassa para a 
confeção dos seus alimentos, maioritariamente de 
lenha e carvão. Os equipamentos modernos de 
confeção de alimentos são vitais para reduzir o 

número de mortes a resultar da poluição atmosférica 
em ambiente doméstico em África, no entanto, o 
acesso a estes equipamentos consegue ser mais 
restrito que o acesso a eletricidade. 
O ODS7 menciona especificamente os atributos-chave 
que podem ser utilizados para definir e medir o acesso 
a energia: acessível, fiável, sustentável e moderna. 

✓ Nos países africanos a rede elétrica serve 
essencialmente as áreas urbanas. Entre a parcela 
dos 40% mais pobres da população, as taxas de 
cobertura pela rede elétrica são inferiores a 10%. 

✓ O acesso deficiente ou incerto a eletricidade 
continua a ser um dos maiores constrangimentos 
ao desenvolvimento económico. Os cortes de 
energia são um dos maiores obstáculos 
enfrentados pela atividade das empresas. 

✓ As fontes de energia renovável locais, como a 
biomassa, a radiação solar, a energia hidroelétrica 
e eólica, são bastante abundantes em África e são 
particularmente importantes para as cidades.  

Pré-avaliação: AEA 
O problema do acesso a energia tem uma natureza 
multidimensional, logo a sua avaliação está associada 
a vários desafios. A avaliação do acesso a energia 
(AAE) funciona como um painel de vários indicadores 
que permitem construir uma imagem clara da situação 
da autoridade local. 
No âmbito da iniciativa do CoM SSA, as componentes 
a ter em conta na avaliação do acesso a energia são: 
as tecnologias de confeção de alimentos e a cobertura 
pela rede elétrica de edifícios residenciais e públicos. 
Para avaliar o acesso a eletricidade foram 
desenvolvidos 10 indicadores. Existe um indicador 
geral e 9 indicadores que remetem para cada um dos 
três atributos-chave do acesso a energia (sustentável, 
segura e acessível). Para levar a cabo a AAE, a 
autoridade local precisa de selecionar e avaliar pelo 
menos um indicador por categoria, para além do geral. 
O indicador geral dá uma ideia geral da situação de 
partida do acesso a energia na autoridade local. Os 
indicadores relacionados com a segurança da provisão 
visam avaliar a fiabilidade e o grau de qualidade dos 
serviços de eletricidade a que os edifícios públicos e 
residenciais têm acesso. Os indicadores da 
sustentabilidade dizem respeito maioritariamente às 
energias renováveis, enquanto que os que dizem 
respeito à acessibilidade avaliam a capacidade atual e 
futura da população para pagar os serviços de 
eletricidade. 
Para a confeção de alimentos com base em energia 
limpa foram desenvolvidos 9 indicadores. Existe um 
indicador geral e 8 indicadores que estão associados a 
cada um dos três atributos do acesso a energia 
(sustentável, fiável, acessível). Para conduzir a AAE, a 
autoridade local deve selecionar e avaliar pelo menos 
um indicador por categoria, para além do geral. Os 
indicadores relacionados com os aspetos da segurança 
dizem respeito ao acesso e à utilização de 
combustíveis e tecnologias modernas de confeção, 
incluindo o gás natural, o GPL, a eletricidade e o 
biogás, ou fornos a lenha melhorados. O acesso a 
tecnologias modernas de confeção de alimentos é 
possível através do fornecimento de equipamentos 
mais sustentáveis e de fornos melhorados, embora a 
acessibilidade dos mesmos dependa 
maioritariamente da capacidade de pagamento da 
população e dos incentivos financeiros em vigor.
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Acesso a energia: ações 

A energia nas cidades é essencial para quase todas as 
atividades. As AL têm uma grande influência sobre os 
padrões de uso de energia no interior da sua jurisdição 
através da regulamentação dos edifícios, do desenho 
do traçado urbano, do planeamento dos transportes, 
da definição de estatutos, standards e códigos, das 
medidas de controlo da qualidade do ar e da 
eletrificação. As cidades têm um papel crucial no 
alcance das metas energéticas nacionais. As 
autoridades locais podem funcionar como veículos 
para a implementação de políticas definidas pelos 
governos nacionais, que podem, por seu lado, 
desenhar soluções para as alterações climáticas que 
sejam consistentes com as prioridades das políticas 
locais. É responsabilidade dos líderes nas esferas 
governativa, comercial, da indústria e da sociedade 
civil promover uma atuação tendente a um uso mais 
eficiente da energia e ao aumento do recurso a 
energias renováveis. As AL não são responsáveis pela 
gestão das redes de distribuição de energia, que está 
a cargo de agências nacionais e de empresas sob a 
supervisão do governo central. No entanto, AL têm um 
papel significativo a desempenhar junto das 
autoridades nacionais na integração e articulação do 
planeamento energético. O contexto político, não só a 
nível nacional mas também local, é um fator decisivo 

no momento de decidir sobre políticas de 
assistência. Para aumentar o acesso a energia 
sustentável, segura e acessível é urgente rever os 
recursos e o enquadramento político e regulatório 
que sustentam a provisão de serviços energéticos. 

Tem sido colocado um grande foco em 
fornecer acesso à eletricidade. As diferentes 
abordagens incluem as seguintes tecnologias: 
✓ Redes de grande dimensão: 

Expandir a rede elétrica principal; 
✓ Mini-redes capazes de 
fornecer energia em quantidade suficiente 
para dar resposta aos serviços fornecidos 
pela rede; 
✓ Os sistemas fotovoltaicos de 
autoconsumo (SHS) podem fornecer 
eletricidade a habitações isoladas, 
demasiado dispersas para serem ligadas por 
mini-redes; 
✓ Os eletrodomésticos solares 
são uma forma de eletrificação a menor 
escala que os SHS e por essa razão implicam 
custos iniciais mais baixos, mas ao mesmo 
tempo eletricidade a custo mais elevado. 

 

A energia renovável melhora a segurança energética, 

ao aumentar a quota de fontes de energia alternativa 

disponíveis no mercado interno. 

Independentemente do seu tamanho, as localidades 

devem desenvolver políticas para apoiar a utilização 

de energias renováveis em associação com outras 

políticas, incluindo políticas nacionais ligadas a metas 

de sustentabilidade e às alterações climáticas e 

políticas locais em matéria de segurança energética, 

acesso a energia, saúde pública, emprego, equidade e 

redução das necessidades energéticas. As cidades 

devem priorizar as fontes de energia renovável que 

melhor se adequam às suas condições. 
 

As recomendações de políticas para melhorar o 
acesso à eletricidade e potenciar o uso de energias 
renováveis incluem: 
✓ Políticas centradas no consumidor; 
✓ A governação deve envolver stakeholders de 

vários sectores; 
✓ Apoiar a utilização de energias renováveis em 

associação com outras políticas; 
✓ Criar um ambiente propício, com as políticas e 

instituições certas, planeamento estratégico e 
regulações e incentivos adequados, é imperativo 
para o alcance do acesso universal a energia; 
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✓ O planeamento deve focar-se na provisão de 

serviços de energia; 

✓ Deve ser feita uma avaliação dos recursos 

energéticos disponíveis antes de se promover o uso 

de energias renováveis. 

A forma tradicional africana de cozinhar é num fogo a lenha 

de três pedras. Nas áreas urbanas, onde a lenha não é tão 

acessível, o carvão é o combustível 

geralmente utilizado para confecionar 

alimentos. Embora os residentes 

urbanos tenham mais facilmente acesso 

a combustíveis modernos, como por 

exemplo GPL ou eletricidade, a maioria 

continua a depender da biomassa. 

As famílias em situação de pobreza 

energética estão expostas a uma série 

de efeitos secundários, desde um maior 

risco de morte prematura (devido à 

poluição atmosférica em ambiente 

doméstico), até menores ganhos de 

produtividade e uma menor qualidade 

de vida. 

Além destes impactos, as famílias em situação de 

pobreza energética são forçadas a alocar uma maior 

proporção do seu rendimento à satisfação das suas 

necessidades energéticas básicas. Despendem 

também mais tempo a realizar tarefas desgastantes 

que as famílias com rendimentos mais elevados, que 

têm acesso a fontes de energia modernas. 

As recomendações de políticas para melhorar o 

acesso a tecnologias limpas de confeção de 

alimentos incluem: 

✓ Promover a aceitação de soluções baseadas em 
fontes de energia limpa; 

✓ Intervenções ao nível do design, para 
estimular alterações do comportamento dos 
consumidores, pois distribuir simplesmente 
tecnologias e combustíveis limpos não produz 
os melhores resultados em termos ambientais 
e de saúde pública; 

✓ Priorizar abordagens de mercado e 
disponibilizar subsídios diretos ligados aos 
benefícios nas áreas da saúde e do clima; 

✓ Apoiar a produção de fontes alternativas de 
biomassa e combustíveis renováveis a par de 
esforços para melhorar a eficiência dos fornos 
e reduzir emissões;  

✓ Colocar a tónica na provisão dos bens públicos 
básicos, de maneira acelerar o 
desenvolvimento do sector das tecnologias 
limpas de confeção de alimentos; 

✓ Os decisores devem enfatizar a educação do 
consumidor, o acesso a financiamento, o 
financiamento de R&D, a disseminação de 
standards, a realização de ensaios e  
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a promoção de reformas fiscais e comerciais (e.g., 
reformas de impostos, tarifas e subsídios). 

 

Os combustíveis e tecnologias limpas que podem ser 

utilizados para aumentar o acesso a energia nesta área 

incluem: 

✓ Gás de Petróleo Liquefeito (GPL): Um gás 

engarrafado constituído maioritariamente por 

propano e butano. Esta é uma das alternativas 

mais eficazes aos combustíveis sólidos e que está 

disponível em larga escala. Requere um forno a 

GPL ligado a um cilindro de GPL; 

✓ Biogás: Um gás combustível (maioritariamente 

metano) produzido pela digestão anaeróbia de 

materiais orgânicos, como os resíduos da 

atividade pecuária e, com menor importância, 

resíduos agrícolas e fezes humanas. O biogás não 

é um combustível universal, uma vez que o seu 

potencial está em grande medida circunscrito a 

habitações rurais com gado suficiente e condições 

de altitude e temperatura adequadas para a 

produção de gás; 

✓ Fornos solares: Fornos solares sem emissões que 

convertem a radiação solar em energia para a 

confeção de alimentos; 

✓ Combustíveis alcoólicos: O etanol (bioetanol) é 

um líquido altamente viscoso produzido através 

da fermentação do açúcar a partir de uma grande 

variedade de matérias-primas, incluindo o açúcar, 

o amido e a celulose. O metanol é um combustível 

fóssil produzido a partir do gás natural ou 

produtos derivados do petróleo, com um custo de 

produção geralmente inferior ao do etanol. O 

metanol é tóxico para os seres humanos e deve 

ser manuseado com cuidado. O seu uso no sector 

da culinária depende da realização de estudos de 

viabilidade. 

Angariar o apoio dos cidadãos e dos negócios locais é 

essencial a uma maior implantação das energias 

renováveis e à promoção do acesso a energia. Os 

benefícios que daí resultam para os indivíduos e 

empresas devem ser identificados e publicitados. Os 

líderes políticos podem motivar os residentes, 

transmitir-lhes um sentimento de orgulho pelo 

adaptação pioneira da sua comunidade, bem como 

procurar providenciar-lhes mais independência e 

segurança energética, emprego e coesão social. É 

essencial que a liderança seja forte e sustentada por 

objetivos claros. 

Implementação e monitorização 

A fase de implementação é a que consome mais 

tempo, recursos financeiros e que requere mais 

esforço. Esta fase requere o envolvimento de todas as 

partes interessadas. 

 

Monitorizar a evolução e impactos das ações incluídas 

no SEACAP e atualizá-lo regularmente é uma forma de 

assegurar a melhoria contínua do processo. Os 

signatários devem submeter a cada dois anos, após a 

submissão do SEACAP, um Relatório de Progresso para 

avaliação, monitorização e verificação.  
 

Financiar o SEACAP 
A elaboração e implementação do SEACAP(s) requere um 
financiamento dedicado e ajustado às necessidades do 
plano. O alcance de metas de sustentabilidade envolve 
muitas vezes grandes investimentos, a nível local e 
nacional. Na mobilização deste tipo de investimentos, as 
autoridades locais têm muitas das vezes dificuldade em 
aceder a financiamento. As AL devem encarar este desafio 
de forma holística, identificando tanto o tipo de apoio de 
que necessitam ao longo do processo do SEACAP como os 
esquemas e mecanismos de financiamento disponíveis. A 
necessidade de apoio financeiro pode surgir em diferentes 
fases do processo do SEACAP: para formação e 
capacitação, estudos legais e técnicos, avaliações de 
viabilidade, assistência com o desenvolvimento de planos 
financeiros e para implementação de ações. 

Dicas para a implementação do SEACAP 

✓ Adotar uma abordagem de Gestão de Projeto. 

✓ Dividir o projeto em partes e selecionar 
responsáveis para cada uma delas. 

✓ Reforçar a cooperação horizontal entre as 

diferentes áreas de políticas públicas e incluir 

ações para o clima em estratégias já 

existentes. 

✓ Preparar procedimentos e processos 
específicos orientados para a implementação 

de cada uma das partes do projeto. 
✓ Planear o acompanhamento com os 

stakeholders, estipulando um calendário de 

reuniões de forma a mante-los informados. 

✓ Antecipar acontecimentos futuros e ter em 
conta os passos administrativos e negociais 
que a Administração Pública precisa de 

seguir. 

✓ Propor, aprovar e operar um programa de 
formação. 

✓ Motivar e oferecer formação e apoio à equipa 

envolvida. 



 

Mecanismos de financiamento 

✓ Recursos financeiros das autoridades municipais: 
Podem ter origem em programas de financiamento (nacionais ou externos), impostos locais (sobre os edifícios, negócios ou 

outras fontes de rendimento), empréstimos ou créditos. 
EXEMPLO: Kampala Climate Change Action – Energy and Climate Profile (https://www.kcca.go.ug/revenue-collection#) 

✓ Programas de financiamento/subsídios: 
Muitas vezes os governos criam programas de financiamento ou providenciam bonificações de juros para ajudar a cobrir 

os custos iniciais de projetos de eficiência energética que envolvem investimentos muito elevados com longos períodos 

de amortização. 

✓ Empréstimos com baixas taxas de juro: 

Os mecanismos de crédito que oferecem taxas de juro abaixo dos juros de mercado e períodos de amortização mais longos, 

e as garantias de empréstimo, que funcionam como um seguro contra o risco de não retorno inicial, são mecanismos através 

dos quais o financiamento público facilita/incentiva investimentos em projetos de EPC. 

✓ Green Bonds: 

O mercado de obrigações pode funcionar como uma fonte de capital a baixo custo para as cidades e os municípios. As green 

bonds são obrigações em que as receitas são alocadas a projetos “verdes”. Este tipo de obrigações é muito utilizado como 

uma ferramenta de financiamento de ações locais de mitigação e adaptação às alterações climáticas. 
EXEMPLO: City of Cape Town's Green Bonds (https://propertywheel.co.za/2018/04/city-of-cape-towns-first-green-bond-wins-uk-award/) 

✓ Parcerias público-privadas (PPPs): 
As parcerias público-privadas (PPP) são colaborações entre as autoridades locais, os seus cidadãos e investidores locais, 

baseadas na premissa de que ambos os setores, público e privado, podem beneficiar da combinação dos seus recursos 

financeiros, conhecimento e experiência. EXEMPLO: iShack project in South Africa (https://www.ishackproject.co.za/); Transformative 

Actions Programme (TAP: http://tap-potential.org/) 
✓ Revolving funds: 

Estes fundos têm o objetivo de fornecer um financiamento sustentável para um conjunto de projetos. O fundo pode incluir 

empréstimos ou subsídios e ter a ambição de se tornar auto-sustentável após a primeira capitalização. 

✓ Crowdfunding: 

Consiste em indivíduos que decidem apoiar iniciativas ou projetos de terceiros investindo pequenas somas de dinheiro. O 

principal canal de angariação de fundos é a internet: os projetos à procura de financiamento são publicitados num portal 

online.  EXEMPLO: Develatech campaign (https://www.kenyacic.org/) 

✓ Financiamento por terceiros: 
O financiamento por terceiros é um mecanismo que permite a uma outra parte (como as Empresas de Serviços de Energia) 

disponibilizar capital para o projeto e assumir o risco financeiro do mesmo. 
 

As várias alternativas de 

financiamento são orientadas para 

apoiar a capacitação dos 

diferentes atores envolvidos no 

processo, que passam assim a 

estar aptos para procurar e 

candidatar-se a financiamento de 

forma autónoma. As figuras 

apresentam alguns dos 

mecanismos e oportunidades de 

financiamento que são utilizados 

com frequência pelas cidades para 

apoiar as suas ações 

 

 

 
Definições-chave 
 

Fundos: forma de pagamento do 

projeto no longo prazo. 

Financiamento: forma como se 
obtêm empréstimos ou se angaria 

fundos para pagar um 
investimento imediato de capital. 

Oportunidades de financiamento 

✓ The Africa Climate Change Fund – ACCF > Fundos (AfDB) 
✓ Global Environment Facility (GEF) implementing Agency> Fundos 

(AfDB) 
✓ The African Development Bank Partial Risk Guarantees (PRGs) > 

Garantia de risco de produto (AfDB) 
✓ The African Development Fund (ADF) Partial Risk Guarantees> 

Garantia de risco de produto (AfDB) 
✓ The Africa Climate Business Plan > (WB) 
✓ Maximizing Finance for Development (MFD) > (WB) 
✓ The External Investment Plan (EIP) > (União Europeia) 

✓ European Fund for Sustainable Development (EFSD) > (União 
Europeia) 

✓ The Africa Investment Platform (AIP, former AfIF) > 
Plataforma de investimento regional (European Union) 

✓ The Neighborhood Investment Platform (NIP, former NIF) > Regional 
investment platform (European Union) 

✓ The French Fund for the Global Environment (FFEM) > mecanismo de 

financimento bilateral (The Agence Française de Développement (AFD) 
✓ CICLIA (Cities and Climate change in Sub-Saharan Africa Initiative) 

> organização regional (The Agence Française de Développement (AFD) 
✓ The C40 Cities Finance Facility (CFF) > implementada pelo GIZ e o 

C40 (BMZ, USAID, IADB) 
✓ The TAP (Transformative Actions Programme) > organização que 

apoia os municípios na preparação de projetos (ICLEI) 
✓ The Green Climate Fund (GCF) 
✓ The Climate Investment Funds (CIF) > (WB, AfDB) 
✓ The Global Environment Facility Trust Fund (GEFTF) 
✓ The Global Energy Efficiency and Renewable Energy Fund (GEEREF) 

> (União Europeia, Alemanha e Noruega) 
✓ The Adaptation Fund 
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