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Resumo 

O Pacto de Autarcas na África Subsariana (CoM SSA) apoia as autoridades locais na 

África Subsariana no âmbito do desafio das alterações climáticas e dos seus esforços 

tendentes a garantir o acesso a energia limpa. É um dos «pactos regionais» do Pacto 

Global de Autarcas para o Clima e a Energia (GCoM). No âmbito do CoM SSA, as 

autoridades locais são convidadas a assumir um compromisso político voluntário, no 

sentido de executarem ações nos domínios do clima e da energia nas suas comunidades, 

e a acordar um desígnio de longo prazo para cumprir três pilares, nomeadamente o 

acesso à energia, a atenuação das alterações climáticas e a adaptação às mesmas. Com 

vista a traduzir o compromisso político em medidas práticas, os signatários do CoM SSA 

comprometem-se a elaborar e executar um Plano de Ação para o Acesso a Energia 

Sustentável e o Clima (SEACAP). 

O presente documento foi redigido com o intuito de ajudar as autoridades locais na 

África Subsariana a elaborar um plano de ação para o clima. Fornece orientações 

detalhadas e exemplos de medidas pertinentes para as autoridades locais no contexto da 

África Subsariana. Não obstante ser estruturado e bem definido, o processo de 

elaboração de um SEACAP permite uma certa flexibilidade. A escolha e a sequência de 

ações podem variar de acordo com as políticas e medidas já em vigor. Essa flexibilidade 

permite aos governos locais elaborar um SEACAP eficaz e coerente com os respetivos 

objetivos e circunstâncias locais. 

O presente documento foi parcialmente adaptado de acordo com a experiência do Centro 

Comum de Investigação (CCI) na Europa e noutras regiões do mundo (ver, por exemplo, 

os relatórios JRC113188 — «Guidebook: How to develop a Sustainable Energy and 

Climate Action Plan (SECAP) in the MENA Region» — e JRC112986 — «Guidebook: How 

to develop a Sustainable Energy and Climate Action Plan» —, elaborados pelo CCI e 

publicados em 2018).  
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Síntese  

Os municípios são intervenientes essenciais no combate às alterações climáticas e o seu 

contributo é crucial para cumprir as metas climáticas globais.  

O Pacto de Autarcas na África Subsariana (CoM SSA) apoia as autoridades locais na 

África Subsariana no âmbito do desafio das alterações climáticas e dos seus esforços 

tendentes a garantir o acesso a energia limpa. A iniciativa está definida de modo a 

refletir o contexto e as especificidades locais. Por esse motivo, é necessário um quadro 

flexível, no qual as autoridades locais possam desenvolver e criar a sua estratégia de 

acordo com as respetivas especificidades e potencialidades. O CoM SSA é um dos 

«pactos regionais» do Pacto Global de Autarcas para o Clima e a Energia (GCoM). No 

âmbito do CoM SSA, as autoridades locais são convidadas a assumir um compromisso 

político voluntário, no sentido de executarem ações nos domínios do clima e da energia 

nas suas comunidades, e a acordar um desígnio de longo prazo para cumprir três 

pilares, nomeadamente o acesso à energia, a atenuação das alterações climáticas e a 

adaptação às mesmas. Com vista a traduzir o compromisso político em medidas 

práticas, os signatários do CoM SSA comprometem-se a elaborar e executar um Plano de 

Ação para o Acesso a Energia Sustentável e o Clima (SEACAP). 

O presente documento visa apoiar os municípios e os governos locais nos seus esforços 

em prol do clima e da energia, apresentando o enquadramento técnico dos três pilares 

da iniciativa e formulando recomendações detalhadas relativamente a todo o processo 

de elaboração de um plano de ação para o clima (SEACAP), desde o compromisso 

político inicial até à fase de acompanhamento.  

O processo do SEACAP divide-se em quatro fases: 

 A fase de lançamento diz respeito à descrição dos princípios gerais do SEACAP e 

engloba as questões estratégicas do compromisso político, da mobilização de todos 

os departamentos municipais abrangidos e da inclusão das partes interessadas 

(preparação do terreno, ver capítulo 4);  

 Fase de planeamento: inclui uma fase de pré-avaliação e uma fase de 

desenvolvimento.  

A fase de pré-avaliação refere-se às avaliações dos governos locais, constituindo 

um pré-requisito para a elaboração do SEACAP. Essas avaliações incluem: 

o um inventário de emissões de gases com efeito de estufa, designado por 

«inventário de referência das emissões» (IRE) (ver capítulo 5.1), e a fixação 

dos objetivos e das metas de atenuação (ver subcapítulo 5.1.3),  

o a avaliação dos riscos e da vulnerabilidade (ARV) relativamente ao pilar da 

adaptação (ver capítulo 5.2), 

o a avaliação do acesso à energia (AAE) e a fixação das metas (ver capítulo 5.3) 

relativas ao pilar do acesso à energia. 

A fase de desenvolvimento é dedicada à descrição das medidas técnicas e das 

políticas que podem ser aplicadas a nível local e por setor de atividade pela 

autoridade local: 

o com ênfase nas ações de atenuação do SEACAP (ver capítulo 6.1); 

o com ênfase nas ações de adaptação do SEACAP (ver capítulo 6.2),  

o com ênfase nas ações de acesso à energia do SEACAP (ver capítulo 6.3);  

 Execução das ações previstas no plano;  

 Acompanhamento dos progressos realizados na definição das metas (capítulo 7).  
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Figura 1. O processo do SEACAP: principais fases 

 

Fonte: elaborado pelo CCI. 

Além disso, uma vez que a elaboração e a execução de um SEACAP requerem um 

financiamento dedicado e ajustado às necessidades, o presente documento inclui uma 

secção específica (ver capítulo 8) sobre mecanismos de financiamento frequentes e 

oportunidades de financiamento disponíveis na região da África Subsariana. 

O presente documento fornece um conjunto de princípios e recomendações flexível, mas 

coerente. Essa flexibilidade dá às autoridades locais a possibilidade de elaborarem um 

SEACAP adequado às suas circunstâncias específicas, permitindo aos intervenientes que 

já participam em ações para o clima e a energia fazer parte do Pacto Global de Autarcas, 

sem deixarem de aplicar as abordagens que utilizavam antes, com o menor número 

possível de ajustamentos. 

Observações sobre o presente documento 

O presente guia faz parte dos documentos de orientação desenvolvidos para assistir os 

governos locais na África Subsariana a elaborarem os respetivos SEACAP. O conjunto 

integral de documentos de orientação é constituído pelos seguintes recursos:  

— «Guia: Plano de Ação para o Acesso a Energia Sustentável e o Clima (SEACAP) na 

África Subsariana» — versão alargada (JRC 113786, disponível apenas em inglês); 

— O presente documento: «Síntese do guia: “Plano de Ação para o Acesso a Energia 

Sustentável e o Clima (SEACAP) na África Subsariana”», que apresenta os principais 

aspetos tratados em pormenor no relatório JRC 113786;  

— «Como desenvolver um Plano de Ação para o Acesso a Energia Sustentável e o Clima 

(SEACAP) na África Subsariana — Guia rápido» — versão resumida (JRC 115962).  

Ao longo do presente documento, o «Guia: Plano de Ação para o Acesso a Energia 

Sustentável e o Clima (SEACAP) na África Subsariana» — versão alargada é referido 

como «versão alargada do guia», e a «Síntese do guia: “Plano de Ação para o Acesso a 

Energia Sustentável e o Clima (SEACAP) na África Subsariana”» é referida como «versão 

sintetizada do guia». 

Os documentos de orientação foram parcialmente adaptados de acordo com a 

experiência do Centro Comum de Investigação (CCI) na Europa e noutras regiões do 

mundo1 e são compatíveis com o quadro comum de apresentação de relatórios ao abrigo 

do Pacto Global de Autarcas para o Clima e a Energia (GCoM)2. 

Os signatários comprometem-se a elaborar e executar o plano e a comunicar o estado 

de desenvolvimento e os seus progressos, por intermédio das plataformas oficiais de 

apresentação de relatórios. À data da redação do presente documento, as plataformas 

de apresentação de relatórios aceites no quadro do GCoM são: o My Covenant — a 

                                           
1 Bertoldi et al., Guidebook: How to develop a Sustainable Energy Climate Action Plan (SECAP), Serviço das 
Publicações da União Europeia, Luxemburgo, 2018, JRC112986; JRC113188; JRC113659. 
2 Com vista a garantir uma boa estruturação das fases de planeamento, execução e acompanhamento das 
ações para o clima, bem como a simplificar os procedimentos de medição e de apresentação de relatórios, foi 
elaborado um conjunto de recomendações globais em consulta com parceiros, municípios e governos locais de 
todo o mundo, a fim de proporcionar a flexibilidade necessária para corresponder às circunstâncias locais ou 

regionais específicas. Para mais informações, consultar: https://www.globalcovenantofmayors.org/common-
global-reporting-framework/.  

https://www.globalcovenantofmayors.org/common-global-reporting-framework/
https://www.globalcovenantofmayors.org/common-global-reporting-framework/


 

5 

plataforma europeia —, o carbonn Climate Registry (cCR) — plataforma simplificada da 

rede ICLEI — e a plataforma do CDP. Outros documentos de orientação sobre o 

planeamento das ações para o clima na África Subsariana constituem complementos 

úteis ao presente guia. 

O CoM SSA aborda especificamente a adaptação da experiência europeia ao contexto da 

África Subsariana. Contudo, é importante referir que as autoridades locais podem 

recorrer a outras plataformas de apresentação de relatórios equivalentes. Do mesmo 

modo, o plano de ação para o clima que as autoridades locais terão de elaborar no 

âmbito da iniciativa pode ser denominado SEACAP ou CAP, que constituem as 

designações mais comummente utilizadas pelos municípios do CoM SSA para os 

respetivos planos. Embora o presente documento faça principalmente referência ao 

SEACAP, ambos os termos podem ser utilizados de igual forma e são considerados 

equivalentes no presente documento. 
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1 Introdução  

1.1 Pacto Global de Autarcas (GCoM) 

O Pacto Global de Autarcas para o Clima e a Energia (que resultou da fusão entre as 

iniciativas do Pacto de Autarcas Europeu e da Convenção de Autarcas (3), em junho 

de 2016) tornou-se a mais vasta aliança internacional de municípios e governos locais 

com um desígnio de longo prazo partilhado quanto à promoção e ao apoio às ações 

voluntárias destinadas a combater as alterações climáticas e a assegurar uma transição 

para uma sociedade resiliente e com baixo nível de emissões. O Pacto Global de 

Autarcas salienta a importância da atenuação das alterações climáticas e da adaptação 

às mesmas, bem como de um maior acesso a energia limpa e a preços acessíveis. 

O GCoM é uma resposta dos municípios do mundo ao desafio das alterações climáticas, 

aproveitando o compromisso de mais de 9 000 municípios e governos locais de seis 

continentes e 127 países, que representam mais de 770 milhões de habitantes (quase 

10% da população mundial) (4).  

Incidindo em setores nos quais os municípios produzem maior impacto, o GCoM apoia 

soluções ambiciosas e pertinentes a nível local, materializadas por via de planos de ação 

estratégicos adotados, executados e acompanhados e acessíveis ao público. O trabalho 

do GCoM visa organizar e mobilizar os municípios e os governos locais no sentido de 

contribuírem ativamente para uma solução à escala mundial para as alterações 

climáticas, plasmando os compromissos fixados pelos respetivos governos nacionais para 

assegurar o cumprimento dos objetivos do Acordo de Paris sobre Alterações Climáticas. 

Estão disponíveis informações pormenorizadas sobre a iniciativa no sítio Web do GCoM5. 

As secções regionais do GCoM, geridas por redes locais, regionais e mundiais de 

municípios6, são parceiros essenciais do GCoM, servindo de alicerce aos municípios e 

governos locais participantes. O GCoM incorpora, sob uma mesma estrutura, os 

compromissos assumidos individualmente pelos municípios e governos locais e 

originalmente apresentados no quadro da Convenção de Autarcas, de pactos já 

existentes a nível regional/nacional e de pactos regionais/nacionais recentemente 

lançados, integrados nos princípios e métodos com um desígnio partilhado do GCoM e 

adaptados a cada região (7).  

1.2 Pacto de Autarcas na África Subsariana 

O Pacto de Autarcas na África Subsariana (CoM SSA) é uma iniciativa lançada pela União 

Europeia (UE) para apoiar as autoridades locais na África Subsariana no âmbito do 

desafio das alterações climáticas e dos seus esforços tendentes a garantir o acesso a 

energia limpa. É um dos «pactos regionais», ou «secções», do Pacto Global de Autarcas 

para o Clima e a Energia. O CoM SSA é executado mediante uma parceria de redes 

mundiais e locais de municípios, bem como iniciativas financiadas pela Comissão 

                                           
(3) Lançada em 2014 pelo então Secretário-Geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, e pelo antigo presidente da 
câmara de Nova Iorque, Michael Bloomberg (antigo Enviado Especial das Nações Unidas para as Cidades e para 
as Alterações Climáticas), a Convenção de Autarcas foi uma coligação à escala mundial de líderes municipais 
que enfrentou as alterações climáticas mediante o compromisso de reduzir as emissões de gases com efeito de 
estufa e preparar os impactos futuros das alterações climáticas (Barron-Lopez, Laura, «UN launches global 
mayors network to fight climate change», The Hill, recolha em 3.12.2015). 
(4) Dados atualizados em agosto de 2018. Para informações adicionais e mais recentes sobre o GCoM, 
consultar www.globalcovenantofmayors.org. 
(5) https://www.globalcovenantofmayors.org/. 
(6) Os termos «municípios» e «governos locais» são utilizados ao longo do presente documento, tomando em 
consideração que as instituições geopolíticas dos governos locais podem variar entre os países e que a 
nomenclatura utilizada pode diferir. No presente documento, um município refere-se a uma jurisdição 
geográfica subnacional («território»), tal como uma comunidade, uma localidade ou uma cidade, que é 
governada por um executivo local enquanto entidade jurídica de administração pública. O termo «fronteiras 

municipais» refere-se às fronteiras administrativas de um governo local. 
(7) https://www.covenantofmayors.eu/; http://www.ces-med.eu/covenant-mayors-climate-energy. 

http://www.globalcovenantofmayors.org/
https://www.globalcovenantofmayors.org/
https://www.covenantofmayors.eu/
http://www.ces-med.eu/covenant-mayors-climate-energy
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Europeia (CE). Trata-se de uma iniciativa voluntária da base para o topo, que convida os 

municípios a definir, eles próprios, metas ambiciosas e realistas em matéria de energia e 

clima e a cumpri-las, em consonância com as exigências do GCoM. Neste sentido, as 

metas são, pelo menos, tão ou, de preferência, mais ambiciosas do que os contributos 

determinados a nível nacional (CDN) pelos respetivos governos centrais ao abrigo do 

Acordo de Paris. Além do mais, as metas têm de ser consentâneas com os planos 

nacionais de adaptação (caso existam) e com os princípios relativos ao acesso à energia 

e à sustentabilidade urbana consignados nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS). As autoridades locais são instadas a empenharem-se voluntariamente na 

execução de um plano de ação no domínio do clima e da energia na sua área de 

influência. Por outro lado, são incentivadas a definir ações numa perspetiva de longo 

prazo em prol de um futuro sustentável baseado nos pilares da atenuação das alterações 

climáticas e da adaptação às mesmas, bem como do acesso sustentável, comportável e 

seguro à energia. O CoM SSA está aberto a qualquer município na África Subsariana, 

independentemente da sua dimensão (8).  

Aplicando e apoiando a dimensão internacional e o princípio internacional da igualdade, a 

Comissão Europeia, no quadro da política de Investimento na Vizinhança, tem financiado 

iniciativas do Pacto de Autarcas em países da Parceria Oriental, do sul e da África 

Subsariana. 

Figura 2. Pilares do Pacto de Autarcas na África Subsariana. 

 

Fonte: elaborado pelo CCI. 

Com vista a traduzir o compromisso político em medidas práticas, os signatários do CoM 

SSA comprometem-se a elaborar, adotar e executar um documento estratégico e 

operacional, designado por «Plano de Ação para o Acesso a Energia Sustentável e o 

Clima» (SEACAP).  

Caixa 1. Plano de Ação para o Acesso a Energia Sustentável e o Clima: 

principais etapas 

- Assumir um compromisso formal com o CoM SSA/GCoM; 

- Colaborar com as partes interessadas locais através da elaboração e da execução do 

plano de ação e da estratégia para o clima; 

                                           
(8)  O CMRE coordena o Gabinete do Pacto de Autarcas para a África Subsariana, em parceria com seis redes: 
a Aliança Climática (CA), a Cidades em Transição Energética (Energy Cities — ENC), a divisão africana das 
Cidades e Governos Locais Unidos (UCLG África), a ICLEI África e o secretariado-geral da ICLEI; três 
organismos institucionais: a Agência francesa do Ambiente e das Economias de Energia (ADEME), a Associação 
Internacional dos Autarcas Francófonos (AIMF), a Agência portuguesa para a Energia (ADENE); e duas 

organizações não governamentais: a Environment Development Action in the third world (ENDA) e a 
Sustainable Energy for Africa (SEA). http://www.ccre.org/activites/view/40.  

ADAPTAÇÃO ÀS 
ALTERAÇÕES 
CLIMÁTICAS 

medidas tomadas para 
prever os efeitos 

adversos das 
alterações climáticas, 
prevenir ou minimizar 
os danos que estas 

podem causar ou tirar 
partido das 

oportunidades que 
possam surgir 

ACESSO A ENERGIA 
SUSTENTÁVEL 

disponibilidade física de 
serviços energéticos 

sustentáveis, limpos e 
fiáveis para satisfazer 
necessidades básicas 

humanas a custos 
acessíveis 

DESENVOLVIMENTO 
COM BAIXO NÍVEL DE 

EMISSÕES 
medidas de atenuação 

tomadas para reduzir as 
emissões de gases com 

efeito de estufa e as suas 
concentrações na 

atmosfera 

http://www.ccre.org/activites/view/40
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- Desenvolver um inventário de emissões de gases com efeito de estufa (GEE) à escala 

das comunidades e adotar metas ambiciosas, mensuráveis e calendarizadas de 

redução/limitação das emissões de GEE; 

- Elaborar uma avaliação dos riscos e da vulnerabilidade para o clima e adotar um 

desígnio e objetivos ambiciosos de adaptação às alterações climáticas, com base, 

sempre que possível, em provas científicas quantificadas, a fim de aumentar a 

resiliência local face às alterações climáticas; 

- Desenvolver a avaliação do acesso à energia e adotar objetivos ambiciosos para 

melhorar o acesso a energia segura, comportável e sustentável; 

- Elaborar uma estratégia comunitária e um plano de ação integrado para o clima, 

abrangendo a atenuação das alterações climáticas/o desenvolvimento com baixo 

nível de emissões, a resiliência e adaptação face às alterações climáticas e o acesso à 

energia sustentável com base nas avaliações; 

- Aprovar o SEACAP elaborado; 

- Acompanhar a execução do plano e comunicar as realizações e os progressos 

alcançados em plataformas comuns de apresentação de relatórios, incluindo 

disposições relativas a relatórios de progresso periódicos. 



 

9 

2 Plano de Ação para o Acesso a Energia Sustentável e o 

Clima (SEACAP) 

2.1 Os princípios do SEACAP 

O SEACAP é um documento-chave que estabelece as estratégias, os planos e as medidas 

para um desenvolvimento sustentável e com baixas emissões de GEE, além de 

contemplar medidas de adaptação às alterações climáticas e garantir o acesso a energia 

segura, comportável e sustentável, como resposta aos atuais e futuros impactos das 

alterações climáticas nos territórios. A secção 2.2 elenca dez princípios essenciais que 

constituem os elementos fundamentais para um plano bem-sucedido. Estes princípios 

estão ligados aos compromissos assumidos pelos signatários do GCoM e são 

aprofundados na versão integral do Guia — SSA, publicado em 2018.  

O SEACAP é um documento simultaneamente estratégico e operacional. Partindo dos 

resultados do inventário de referência das emissões (IRE), identifica os melhores 

domínios de ação e oportunidades para cumprir a meta da respetiva autoridade local em 

matéria de emissões de GEE. Tem por base a avaliação dos riscos e da vulnerabilidade 

(ARV) no domínio das alterações climáticas, que identifica os perigos e as 

vulnerabilidades climáticas mais relevantes dos municípios. Adicionalmente, inclui uma 

avaliação do acesso à energia, que estrutura um plano para melhorar o acesso a energia 

segura, sustentável, comportável e fiável.  

O SEACAP pode e deve ser atualizado. Não deve ser encarado como um documento 

definitivo e rígido: à medida que as circunstâncias evoluírem e que as medidas em curso 

fornecerem resultados e experiência, poderá ser conveniente/necessário rever o plano. 

O SEACAP deverá conduzir à incorporação dos esforços de atenuação das alterações 

climáticas e adaptação às mesmas e das medidas em prol do acesso à energia na política 

e planificação do desenvolvimento a todos os níveis. Na elaboração do respetivo 

SEACAP, os municípios entendem que a atenuação e a adaptação devem ser 

complementares e integradas nas políticas setoriais em vigor, com o intuito de fomentar 

sinergias e otimizar a utilização dos recursos disponíveis. Cada novo projeto de 

desenvolvimento a aprovar pela autoridade local proporciona oportunidades para tornar 

os municípios mais resilientes às alterações climáticas.  

O SEACAP deve consolidar e integrar as iniciativas existentes. Os municípios que já 

tenham anteriormente elaborado um plano de ação municipal, ou qualquer outro plano 

relativo ao desenvolvimento e ao clima, devem elaborar um SEACAP como uma extensão 

natural das atividades e medidas em curso. 

Um SEACAP bem concebido, elaborado em articulação com as partes interessadas e a 

comunidade local, confere aos governos locais visibilidade política, ajudando a melhorar 

a sua imagem e a diminuir a sua despesa com o consumo de energia, bem como os 

impactos relacionados com as emissões de CO2. Além disso, os cidadãos beneficiarão 

com a redução dos impactos na saúde e na segurança do consumo de energia e das 

correspondentes emissões de CO2 . Simultaneamente, o SEACAP torna o município mais 

atrativo para os doadores e investidores internacionais, designadamente quando são 

incluídos dados financeiros favoráveis na execução das ações identificadas. 

Podem ser desenvolvidos SEACAP conjuntos com vários parceiros: as autoridades locais 

na vizinhança da África Subsariana podem optar por elaborar um SEACAP conjunto ou de 

grupo e escolher entre duas abordagens, explicadas em maior pormenor na «versão 

alargada do guia». 

 Âmbito territorial e temporal 

O SEACAP abrange a zona geográfica sob a jurisdição da autoridade local e inclui ações a 

cargo dos setores tanto público como privado. 
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O SEACAP deve traçar claramente as ações que a autoridade local pretende realizar no 

sentido de assegurar um desenvolvimento com baixo nível de emissões e uma redução 

das emissões de GEE, tendo em conta os contributos determinados a nível nacional 

(CDN) do país em causa. Em alguns casos, poderá ser prevista uma ausência de 

emissões em vez de uma redução. O SEACAP pode cobrir um período mais longo. Nesse 

caso, o plano tem de conter metas intermédias e objetivos para o ano de 2030 que 

sejam comparáveis com o CDN. 

Tanto o desígnio de longo prazo como as medidas pormenorizadas têm de ser parte 

integrante do SEACAP. Além do compromisso em prol da atenuação, devem ser 

especificados objetivos de adaptação coerentes com os principais resultados da ARV, 

assim como níveis de melhoria no acesso a serviços energéticos com base nos resultados 

da avaliação. 

 Setores abrangidos 

O SEACAP deve abordar domínios em que as autoridades locais poderão influenciar o 

consumo de energia, o planeamento do uso do solo e a resiliência às alterações 

climáticas no longo prazo. Os governos locais têm de elaborar planos quer para a 

atenuação das alterações climáticas e a adaptação às mesmas (resiliência climática), 

quer para o acesso à energia, que podem ser apresentados em planos separados ou num 

plano integrado. Todas as ações de setores prioritários (identificados a partir das 

avaliações) terão de figurar no plano. 

No contexto da atenuação, os governos locais têm de comunicar as emissões de GEE de, 

pelo menos, três setores principais: energia estacionária (incluindo edifícios), transportes 

e resíduos. Devem igualmente comunicar as emissões de GEE de processos industriais e 

de utilização de produtos (IPPU) e dos setores da agricultura, silvicultura e outros usos 

do solo (AFOLU) (9), sempre que estas sejam significativas. A delimitação da meta de 

emissões tem de ser coerente com todas as fontes de emissões incluídas no inventário 

de emissões de GEE, com a possibilidade de excluir fontes que não são controladas pelo 

governo local.  

Relativamente à adaptação aos impactos das alterações climáticas, o SEACAP deve 

incluir ações nos setores e domínios presumivelmente mais vulneráveis às alterações 

climáticas (pontos críticos). Os setores vulneráveis variam consideravelmente dentro dos 

perímetros urbanos, de um município para outro e entre as zonas urbanas e as zonas 

mais rurais. É, por isso, fulcral assegurar um conhecimento profundo dos perigos e das 

vulnerabilidades por parte da autoridade local.  

No tocante ao acesso à energia, importa tomar em consideração as particularidades da 

energia segura, sustentável e comportável na elaboração da avaliação, por forma a 

refletir o seu caráter multifacetado. Os domínios a ter em conta na avaliação do acesso à 

energia na África Subsariana são: acesso a energia limpa para cozinhar e a eletricidade 

nas habitações e edifícios e atividades públicas. 

2.2 Vertentes do SEACAP 

As dez vertentes que se seguem são apresentadas com o intuito de orientar os 

signatários na elaboração dos respetivos SEACAP. Estas etapas estão ligadas aos 

compromissos assumidos pelos signatários do Pacto e constituem elementos essenciais 

para o seu êxito. 

 Forte apoio político 

 Adoção de metas ambiciosas 

                                           
(9) Para mais informações sobre estes setores, consultar as Orientações de 2006 do Painel Intergovernamental 
sobre as Alterações Climáticas (PIAC) para os inventários nacionais de gases com efeito de estufa. 
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 Avaliação adequada do cenário atual (IRE, ARV, AAE) 

 Desenvolvimento e priorização de ações 

 Estratégias e ações até 2030 

 Governação 

 Inclusão dos cidadãos e das partes interessadas 

 Financiamento 

 Apresentação do SEACAP 

 Acompanhamento e apresentação de relatórios 
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3 O processo do SEACAP 

O processo do SEACAP inclui quatro fases: lançamento, planeamento (pré-avaliação e 

elaboração do plano), execução e acompanhamento e apresentação de relatórios. As 

etapas e as medidas recomendadas abrangidas em cada fase são descritas ao longo do 

presente documento. Algumas etapas repetem-se ou sobrepõem-se em várias fases e/ou 

podem já estar estabelecidas ou em andamento num município. As autoridades locais 

selecionarão e ajustarão a sequência das etapas às suas circunstâncias. As fases do 

processo são descritas a seguir: 

1. A fase de lançamento diz respeito à descrição dos princípios gerais do SEACAP e 

engloba as questões estratégicas do compromisso político, da mobilização de todos os 

departamentos municipais abrangidos e da inclusão das partes interessadas (preparação 

do terreno, ver capítulo 4); 

2. Fase de planeamento: inclui uma fase de pré-avaliação e uma fase de 

desenvolvimento. 

A fase de pré-avaliação refere-se às avaliações dos municípios e dos governos locais, 

constituindo um pré-requisito para a elaboração do SEACAP. As pré-avaliações 

permitirão reforçar o conhecimento da natureza das entidades emissoras, dos riscos e 

das vulnerabilidades e do estado do acesso à energia no território local. As autoridades 

locais facultam: 

o um inventário de emissões de gases com efeito de estufa, designado por 

«inventário de referência das emissões» (IRE) (ver capítulo 5.1), os objetivos 

e as metas de atenuação (ver subcapítulo 5.1.3),  

o uma avaliação dos riscos e da vulnerabilidade (ARV) relativamente ao pilar da 

adaptação (ver capítulo 5.2), 

o a avaliação do acesso à energia (AAE) e as metas relativas ao pilar do acesso 

à energia (ver capítulo 5.3). 

A fase de desenvolvimento é dedicada à descrição das medidas técnicas e das 

políticas que podem ser aplicadas a nível local e por setor de atividade pela 

autoridade local: 

o com ênfase nas ações de atenuação do SEACAP (ver capítulo 6.1),  

o com ênfase nas ações de adaptação do SEACAP (ver capítulo 6.2),  

o com ênfase nas ações de acesso à energia do SEACAP (ver capítulo 6.3);  

3./4. Execução das ações delineadas no plano e acompanhamento dos progressos 

realizados na definição das metas (capítulo 7). Figura 3 ilustra as principais fases do 

processo de elaboração do Plano de Ação para o Acesso a Energia Sustentável e o Clima. 

Por sua vez, a Figura 4 inclui, para cada uma das fases: os objetivos intermédios e os 

prazos (10). O quadro 1 indica as principais etapas e o papel dos principais intervenientes 

no processo do SEACAP.  

  

                                           
(10) O esquema de apresentação de relatórios do CoM SSA obedece às recomendações do GCoM. Consultar a 
«versão alargada do guia». 



 

13 

Figura 3. O processo do SEACAP: principais fases 

 

Fonte: elaborado pelo CCI. 

Figura 4. O processo do SEACAP: principais fases, objetivos intermédios e prazos. 

 

Fonte: elaborado pelo CCI. 
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4 O processo do SEACAP: fase de lançamento 

O presente capítulo fornece diretrizes pormenorizadas sobre o decurso da fase de 

lançamento, relativa ao compromisso de abordagem à atenuação das alterações 

climáticas e à adaptação às mesmas e ao acesso à energia (4.1). 

4.1 Compromisso de abordagem à atenuação das alterações 

climáticas e à adaptação às mesmas e ao acesso à energia 

 Compromisso político e assinatura do Pacto de Autarcas 

A concessão, ao mais alto nível político, de meios de ação e apoio suficientes aos 

funcionários municipais responsáveis pelo SEACAP é essencial para o êxito desse plano. 

É necessário procurar antecipadamente um compromisso e uma liderança a nível 

político, uma vez que são forças motrizes do processo global. A aprovação formal do 

SEACAP pelo conselho municipal (ou por uma instância equivalente, incluindo 

autoridades nacionais) é crucial para assegurar uma execução eficaz. 

 Mobilizar todos os departamentos municipais abrangidos 

O conselho municipal e a autoridade local devem prestar um apoio complementar a este 

processo, assegurando o destacamento de recursos humanos adequados para preparar e 

executar o SEACAP (para o efeito, poderá ser necessário identificar, obter e afetar, ou 

recomendar e solicitar, a assistência de outros níveis de governo, a fim de garantir a 

viabilidade e o êxito do plano) e, nomeadamente, conferindo um mandato inequívoco e 

um prazo e orçamento suficientes. Além disso, devem associar os departamentos 

técnicos pertinentes da autoridade local no processo de elaboração do SEACAP, a fim de 

ganhar a sua aceitação e apoio e de integrar a questão das alterações climáticas. 

 Angariar o apoio das partes interessadas e criar uma estrutura de 

governação 

O processo de desenvolvimento e execução de um SEACAP é complexo e moroso. Exige 

uma colaboração e uma coordenação bem planeadas e contínuas entre as autoridades 

locais e superiores e os departamentos administrativos, designadamente de proteção do 

ambiente, uso do solo e planeamento urbano, assuntos económicos e sociais, gestão de 

edifícios e de infraestruturas, mobilidade e transportes, orçamento e finanças, 

contratação pública, comunicações internas e externas, etc. O processo do SEACAP deve 

ser integrado no trabalho quotidiano de cada departamento (Quadro 1). 

A estrutura de governação poderia incluir: 

Uma coordenação dos recursos locais 

Um coordenador do SEACAP 

A estrutura organizativa do SEACAP 

Apoio externo 

Os cidadãos e as restantes partes interessadas devem ser convidados a participar nas 

fases importantes do processo de elaboração do SEACAP. A inclusão das partes 

interessadas representa um compromisso formal com um desígnio futuro por parte dos 

intervenientes locais. Sempre que possível, as autoridades locais e os intervenientes 

relevantes devem definir em conjunto os caminhos a seguir para traduzir o desígnio em 

medidas. 

O SEACAP deve incluir uma estratégia de comunicação clara, que seja viável, eficiente e 

ajustada às necessidades e ao contexto cultural locais, além de utilizar uma linguagem 

acessível. Uma boa comunicação é particularmente essencial durante a fase de 

execução, seja no plano interno, entre os diferentes departamentos da autoridade local, 
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as autoridades públicas associadas e todos os interessados (p. ex., os gestores de 

edifícios locais), seja no plano externo, com as partes interessadas, nomeadamente os 

cidadãos. 
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Quadro 1. Processo do SEACAP: principais etapas — papel dos intervenientes essenciais11 

FASE ETAPA 

PAPEL DOS INTERVENIENTES 

Conselho municipal ou instância equivalente Administração local Partes interessadas 

1
. 

L
a
n

ç
a
m

e
n

to
 

Compromisso 

político e assinatura 

do Pacto 

Assumir o compromisso inicial. 

 Assinar o Pacto de Autarcas na África Subsariana.  

Proporcionar à administração local o impulso necessário para 

iniciar o processo. 

Incentivar a tomada de medidas por parte das autoridades políticas. 

 Facultar-lhes informações acerca das várias vantagens (e dos recursos necessários). 

Sensibilizar as autoridades políticas para a 

tomada de medidas (se necessário). 

Mobilizar todos os 
departamentos 

municipais 

abrangidos 

Afetar recursos humanos suficientes e assegurar a existência de estruturas administrativas adequadas (p. ex., gabinetes de atuação horizontal 

responsáveis por assegurar a colaboração entre os diferentes departamentos da administração), com vista a assegurar uma ação coordenada entre a 

atenuação e a adaptação. 

 

Angariar o apoio das 

partes interessadas 

e criar uma 

estrutura de 

governação 

Dar o impulso necessário para a participação das partes 
interessadas. 

 Demonstrar que considera importante a participação e o 

apoio dos mesmos. 

Preparar um inventário das partes interessadas pertinentes, decidir os canais de 
comunicação/participação que pretende utilizar, estabelecer práticas colaborativas. 

 Facultar-lhes informação acerca do processo que será iniciado e recolher as suas 

opiniões. 

Exprimir as suas opiniões, explicar o seu papel 

potencial no desenvolvimento e na execução 

dos SEACAP. 

2
. 

P
la

n
e
a
m

e
n

to
  

(
P

r
é
-a

v
a
li
a
ç
ã
o
 e

 d
e
s
e
n

v
o
lv

im
e
n

to
)
 

Avaliação do 

enquadramento 

atual:  

Qual o ponto da 

situação? 

Assegurar a existência dos recursos necessários para a fase 

de planeamento. 

Levar a cabo a avaliação inicial, recolher os dados necessários e elaborar o inventário de 

referência das emissões de CO2, a avaliação dos riscos e das vulnerabilidades para o 
clima e a avaliação do acesso à energia. 

 Zelar por uma inclusão adequada das partes interessadas. 

Fornecer contributos e dados valiosos, 

partilhar o conhecimento. 

Estabelecimento do 

desígnio: Onde se 

pretende chegar? 

Apoiar a elaboração do desígnio.  

Garantir que é suficientemente ambicioso. 

Aprovar o desígnio (se for caso disso). 

Estabelecer um desígnio de longo prazo e objetivos que o sustentem. Assegurar que este 

é partilhado pelas principais partes interessadas e subscrito pelas autoridades políticas. 

Participar na definição do desígnio, exprimir as 

suas opiniões quanto ao futuro do município. 

Elaboração do plano: 

Como concretizar o 

desígnio? 

Apoiar a elaboração do plano. 

 Definir as prioridades, em conformidade com o desígnio 

previamente definido. 

Elaborar o plano: definir políticas e medidas compatíveis com o desígnio e os objetivos, 
criar fontes e mecanismos orçamentais e de financiamento, calendarização, indicadores, 

competências. Manter as autoridades políticas informadas e associar as partes 

interessadas. Estabelecer parcerias com partes interessadas fundamentais. 

Participar na elaboração do plano. Fornecer 
contributos e transmitir apreciações. 

Contribuir para os processos de lançamento e 

conceção. 

Aprovação e 

apresentação do 

plano 

Aprovar o plano e os orçamentos necessários, pelo menos em 

relação ao(s) primeiro(s) exercício(s). 
Apresentar o SEACAP e comunicar o plano. 

Exercer pressão sobre as autoridades políticas 

no sentido de aprovarem o plano (se 

necessário) 

  

                                           
11 Adaptado de: Bertoldi P. (editor), How to develop a Sustainable Energy and Climate Action Plan (SECAP) — Part 1 — «The SECAP process, step-by-step towards low 

carbon and climate resilient cities by 2030», 2018.  
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FASE ETAPA 

PAPEL DOS INTERVENIENTES 

Conselho municipal ou instância equivalente Administração local Partes interessadas 

3
. 

E
x
e
c
u

ç
ã
o
 e

 4
. 

A
c
o
m

p
a
n

h
a
m

e
n

to
 d

o
  

S
E
A

C
A

P
 

Execução 

Prestar apoio político a longo prazo ao processo do SEACAP. 
Coordenar a execução. Assegurar que cada parte interessada conhece o seu papel na 

execução. 

Cada parte interessada aplica as medidas no 

âmbito da sua competência e partilha os 

resultados. 

Garantir a integração da política energética e climática no 

quotidiano da administração local. 

Aplicar as medidas da competência da autoridade local. Ter um desempenho exemplar.  

Comunicar as ações. 

Pressionar/incentivar a administração local no 
sentido de aplicar as medidas no âmbito da 

sua competência (se necessário). 

Manifestar interesse na execução do plano, 

 fomentar a intervenção das partes interessadas, dar o 

exemplo. 

Incitar as partes interessadas a intervir (campanhas de informação).  Facultar-lhes 

informação adequada acerca dos recursos disponíveis para a EE (eficiência energética), 

as FER (fontes de energia renováveis) e a adaptação. 

Mudanças comportamentais, EE, FER e 

medidas de adaptação, apoio geral à execução 

do SEACAP. 

Formação de redes com outros signatários do CoM, intercâmbio de experiências e boas práticas, criação de sinergias e promoção da sua participação no 

Pacto de Autarcas na África Subsariana. 

Fomentar a intervenção de outras partes 

interessadas 

Acompanhamento 
Pedir para ser periodicamente informado dos progressos do 

plano. 

Efetuar um acompanhamento regular do plano: progresso das ações e análise do seu 

impacto. 
Fornecer os contributos e dados necessários. 

Elaboração e 

apresentação de um 

relatório 

Aprovar o relatório (se for caso disso). 

Comunicar periodicamente às autoridades políticas e às partes interessadas informações 

sobre os progressos do plano. Comunicar informações acerca dos resultados. De dois em 

dois anos, apresentar um relatório. 

Transmitir observações sobre o relatório e 

comunicar informações relativas às medidas 

da respetiva competência. 

Revisão 
Assegurar que as atualizações do plano são realizadas em 

intervalos regulares. 

Atualizar periodicamente o plano de acordo com a experiência e os resultados obtidos e 

visando novas oportunidades. Abranger as autoridades políticas e as partes interessadas. 
Participar nas atualizações do plano. 
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5 Processo do SEACAP — Fase de planeamento: pré-

avaliação 

O presente capítulo fornece diretrizes pormenorizadas sobre o decurso da fase de pré-

avaliação na elaboração de um SEACAP: preparação de um inventário de referência das 

emissões (IRE) e estabelecimento de objetivos e metas (ver secção 5.1) para a 

atenuação das alterações climáticas, realização de uma avaliação dos riscos e da 

vulnerabilidade (ARV) (ver secção 5.2) para a adaptação às alterações climáticas e 

desenvolvimento de uma avaliação do acesso à energia (AAE) e estabelecimento de 

metas (ver secção 5.3) para o pilar do acesso à energia. 

5.1 Inventário de referência das emissões (IRE) 

Ao realizar um inventário de referência das emissões (IRE), uma autoridade local mede o 

seu nível de emissões de GEE num ano de referência, de acordo com uma abordagem 

metodológica comum. O IRE permite identificar as principais fontes antropogénicas de 

emissões de CO2 (e de outros GEE) e, subsequentemente, priorizar as correspondentes 

medidas de redução. As presentes orientações explicam os requisitos aplicáveis aos 

inventários de emissões e à apresentação de relatórios estipulados no quadro comum de 

apresentação de relatórios ao abrigo do Pacto Global de Autarcas para o Clima e a 

Energia (GCoM) (12) e transmitem conselhos e recomendações relativamente à 

compilação do IRE e dos subsequentes inventários de monitorização de emissões (IME) 

no âmbito do GCoM. Os princípios, os conceitos e as metodologias do GCoM referentes à 

elaboração de inventários de emissões são acompanhados por recomendações e 

sugestões sobre a recolha de dados dos setores de atividade ligados à energia. 

Caixa 2. Sugestões sobre a linguagem utilizada 

Para indicar quais as disposições obrigatórias e quais as facultativas, é utilizada a 

seguinte redação: 

- O verbo modal «ter» indica uma exigência (indicada como «obrigatória»). 

- O verbo modal «dever» indica uma recomendação, pelo que não se trata de uma 

exigência (indicada como «recomendada»). 

- O verbo modal «poder» indica uma opção admissível ou aceitável que os governos 

locais podem escolher seguir (indicada como «facultativa»). 

 Requisitos de apresentação de relatórios 

O inventário de emissões deve ser elaborado com base num conhecimento sólido da 

situação local em termos de energia e de emissões de GEE. Os requisitos de 

contabilização das emissões no inventário baseiam-se nas fontes, no tipo de gases e na 

delimitação do inventário a comunicar. Cada um destes elementos será definido em 

maior pormenor nas secções seguintes. À data da redação do presente documento, três 

plataformas de apresentação de relatórios (13) são aceites no quadro do GCoM:  o My 

Covenant — a plataforma europeia —, o carbonn Climate Registry (cCR) — plataforma 

simplificada da rede ICLEI — e a plataforma do CDP. 

  

                                           
(12) Com vista a garantir uma boa estruturação das fases de planeamento, execução e acompanhamento das 
ações para o clima, bem como a simplificar os procedimentos de medição e de apresentação de relatórios, o 
GCoM elaborou um novo conjunto de recomendações globais em consulta com parceiros, municípios e governos 
locais de todo o mundo, a fim de proporcionar a flexibilidade necessária para corresponder às circunstâncias 
locais ou regionais específicas. O quadro comum de apresentação de relatórios pode ser encontrado em: 
https://www.globalcovenantofmayors.org/common-global-reporting-framework/. 
(13) Os signatários compilam e comunicam dados no âmbito de um quadro de apresentação de relatórios.   

https://www.globalcovenantofmayors.org/common-global-reporting-framework/
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Caixa 3. Códigos 

Podem ser utilizados códigos para atender às limitações na disponibilidade de dados e às 

diferenças nas fontes de emissões entre os governos locais. Caso sejam utilizados 

códigos, estes têm de ser acompanhados por uma explicação. 

- «NO» (não ocorre): atividade ou processo que não ocorre ou existe no município. 

Este código pode igualmente ser utilizado para fontes pouco significativas. 

- «IE» (incluídas noutro sítio): as emissões de GEE relativas a esta atividade são 

estimadas e apresentadas noutra categoria no mesmo inventário, que refere onde 

são adicionadas. Este código pode ser utilizado nos casos em que é difícil desagregar 

os dados em múltiplos subsetores. 

- «NE» (não estimadas): ocorrem emissões de GEE, mas não foram estimadas ou 

comunicadas, sendo apresentada uma justificação para esse facto. 

- «C» (confidencial): emissões de GEE suscetíveis de conduzir a uma divulgação de 

informações confidenciais e, como tal, não comunicadas publicamente. 

5.1.1.1 Fronteiras 

As fronteiras geográficas do «território local» são as fronteiras administrativas da 

entidade (município, região) governada pela autoridade local que aderiu à iniciativa, e 

têm de permanecer inalteradas, para uma comparação coerente dos inventários ao longo 

do tempo. 

5.1.1.2 Tipo de emissões a incluir  

As autoridades locais têm de contabilizar as emissões dos seguintes gases: dióxido de 

carbono (CO2), metano (CH4) e óxido nitroso (N2O) (14). As três principais fontes de 

emissões de GEE que poderão ser incluídas no inventário de emissões são (15): 

1) Emissões diretas causadas pela queima de combustíveis nos setores dos edifícios, 

dos equipamentos/instalações e dos transportes dentro das fronteiras municipais. 

Estas emissões ocorrem fisicamente dentro das fronteiras municipais (16).  

2) Emissões não relacionadas com a energia: outras emissões diretas não 

relacionadas com a queima de combustíveis, incluindo: emissões fugitivas 

provenientes da eliminação e do tratamento de resíduos (incluindo águas residuais) 

gerados dentro das fronteiras municipais, que podem ocorrer no interior ou no 

exterior das fronteiras municipais (17), e emissões fugitivas provenientes de sistemas 

de distribuição de gás natural (p. ex., fugas em equipamentos ou gasodutos). 

3) Emissões indiretas causadas pelo consumo de energia fornecida pela rede 

(eletricidade, aquecimento ou arrefecimento) dentro das fronteiras geográficas (18). 

Dependendo do local onde é produzida a energia, estas emissões podem ocorrer no 

interior ou no exterior das fronteiras municipais. 

Os pontos 1 e 2 dizem respeito a emissões que ocorrem fisicamente no território local. A 

inclusão destas emissões respeita os princípios do PIAC aplicados na apresentação de 

                                           
(14) Nos relatórios sobre IPPU, serão incluídos os hidrofluorocarbonetos (HFC), perfluorocarbonetos (PFC), 

hexafluoretos de enxofre (SF6) e trifluoridos de azoto (NF3). 
(15) Não é obrigatório comunicar as emissões provenientes do carbono biogénico. 
(16) Normalmente, são qualificadas como emissões de categoria 1 noutros modelos de inventários de GEE 
comummente utilizados. 
(17) As emissões ocorridas no exterior das fronteiras municipais em resultado das atividades do município, a 
saber, as emissões provenientes dos resíduos gerados pelo município, mas tratados fora das fronteiras 
municipais, são geralmente qualificadas como emissões de categoria 3 noutros modelos de inventários de GEE 
comummente utilizados.  
(18) Normalmente, são qualificadas como emissões de categoria 2 noutros modelos de inventários de GEE 
comummente utilizados. 
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relatórios sobre os inventários nacionais de GEE no âmbito da Convenção-Quadro das 

Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (UNFCCC, 2017).  

As autoridades locais devem utilizar fatores de emissão baseados nas atividades 

(também designados fatores de emissão do PIAC; ver secção 5.1.1.5), embora também 

possam aplicar fatores de emissão baseados numa análise do ciclo de vida (ACV) 

quando tal seja necessário para fins de comunicação das emissões de GEE a nível 

nacional. A unidade a escolher para a comunicação das emissões é a 

«tonelada equivalente de CO2». As emissões de outros gases com efeito de estufa que 

não o CO2são convertidas em equivalentes de CO2recorrendo aos valores de potencial de 

aquecimento global (PAG), que têm de se manter constantes ao longo de todo o período 

de execução do SEACAP. 

5.1.1.3 Fontes de emissões 

No âmbito do GCoM, as autoridades locais (AL) têm de considerar todas as categorias de 

fontes de emissões e comunicar todas as emissões significativas. A exclusão de fontes de 

emissões tem de ser referida e justificada por meio de códigos (Caixa 3). As AL têm de 

comunicar os dados de atividade (19) e os fatores de emissão em relação a todas as 

fontes de emissões, desagregados por atividade/tipo de combustível. Com base nestes 

princípios, as AL têm de comunicar as emissões de GEE causadas pelos setores principais 

enumerados no quadro infra (Quadro 2) (20). 

                                           
(19) Os dados das atividades constituem uma medida quantitativa de um nível de atividade que origina 
emissões de GEE durante determinado período (p. ex., volume de gás consumido, quilómetros percorridos, 
toneladas de resíduos sólidos enviados para aterro, etc.). 
(20) Ver na caixa 2 as especificações relativas à linguagem utilizada. 
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Quadro 2. Fontes de emissões a incluir no inventário de emissões  

Tipo de fonte de emissões 

Energia estacionária 

Todas as emissões de GEE (emissões diretas causadas pela queima de combustíveis 
e emissões indiretas resultantes do consumo de energia fornecida pela rede) 
ocorridas em fontes estacionárias dentro das fronteiras da autoridade local têm de 
ser comunicadas.  

Estas emissões têm origem no consumo de energia final em edifícios e instalações 
residenciais, comerciais e institucionais, assim como em edifícios e instalações 
industriais (21), e nos setores da agricultura, silvicultura e pesca.  

As emissões de GEE provenientes de fontes abrangidas por um regime de comércio 
de licenças de emissão (RCLE) regional ou nacional, ou por um mecanismo similar, 
devem ser identificadas. 

As emissões de GEE provenientes das indústrias de «produção de energia» não 
devem ser comunicadas no âmbito desse setor, a fim de evitar uma dupla 
contabilização de emissões.  

Todas as emissões fugitivas dentro das fronteiras municipais têm de ser 
comunicadas. 

Transportes 

Todas as emissões de GEE (emissões diretas causadas pela queima de combustíveis 
e emissões indiretas resultantes do consumo de energia fornecida pela rede) 
ocorridas para fins de transportes dentro das fronteiras da autoridade local têm de 
ser comunicadas.  

Adicionalmente, as autoridades locais têm, sempre que possível, de as desagregar 
por modo: transportes rodoviários, ferroviários, aquáticos e fora de estrada. 
Recomenda-se ainda que os transportes rodoviários e ferroviários sejam 
desagregados por tipo de frota: transportes municipais, públicos, privados e 
comerciais. 

As autoridades locais podem utilizar as metodologias «vendas de combustíveis», 
«geográfica (territorial)», «atividade de residentes» e «induzida pelo município» para 
fazer estimativas dos dados de atividade no setor dos transportes (ver a 
secção 5.1.2.2 e a «versão alargada do Guia»). 

Resíduos/Outros 
não relacionados 

com a energia  

Todas as emissões de GEE não relacionadas com a energia provenientes da 
eliminação e do tratamento de resíduos e de águas residuais gerados dentro das 
fronteiras municipais têm de ser comunicadas e desagregadas por tipo de 
tratamento. Nos casos em que os resíduos/águas residuais são utilizados para a 
produção de energia, as emissões não devem ser comunicadas no âmbito desse 
setor, a fim de evitar uma dupla contabilização de emissões indiretas (em 
alternativa, deve ser utilizado o código IE). 

Fornecimento de 
energia 

Todas as emissões de GEE resultantes da produção de energia fornecida pela rede 
dentro das fronteiras da autoridade local e todas as emissões de GEE resultantes da 
produção de energia fornecida pela rede em instalações detidas (total ou 

parcialmente) pela autoridade local fora das suas fronteiras têm de ser comunicadas 
e desagregadas por instalações de produção de eletricidade apenas, de produção 
combinada de calor e eletricidade (PCCE) e de produção de calor/frio. A fim de evitar 
a dupla contabilização, estas emissões não farão parte das emissões diretas totais, 
mas serão contabilizadas através do fator de emissão local para as emissões 
indiretas.  

Além disso, recomenda-se às autoridades locais que comuniquem todos os dados 
de atividade relativos à produção de energia renovável distribuída. 

Fonte: elaborado pelo CCI. 

As AL devem igualmente comunicar as emissões de GEE de processos industriais e de 

utilização de produtos (IPPU) e dos setores da agricultura, silvicultura e outros usos do 

solo (AFOLU), sempre que estas sejam significativas (22). 

                                           
(21) Estão incluídas todas as emissões provenientes da utilização de energia em instalações industriais, 
atividades de construção e indústrias da energia, excetuando as emissões resultantes da produção de energia 
para distribuição nas redes de eletricidade, vapor, aquecimento e arrefecimento. 
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5.1.1.4 Dados de atividade 

Os dados de atividade quantificam a atividade humana que ocorre no território local. São 

exemplos de dados de atividade: a quantidade de gás natural utilizado para o 

aquecimento de espaços em edifícios residenciais, medida em MWh; a distância 

percorrida por trajetos de automóveis privados, medida em quilómetros percorridos pelos 

veículos (QPV); a quantidade de resíduos enviados para aterro, medida em toneladas. Os 

principais dados de atividade nos setores essenciais do GCoM são relativos ao consumo 

de energia final, desagregados por tipo de vetor energético. O vetor energético refere-se 

à forma de consumo de energia (eletricidade, aquecimento/arrefecimento, combustíveis 

fósseis, resíduos urbanos ou energia renovável) exigida pelos setores de atividade 

ligados à energia da sociedade para desempenharem as suas funções. 

A recolha de informações junto de cada consumidor de energia no território local nem 

sempre é possível ou viável. Por conseguinte, são presumivelmente necessárias várias 

abordagens para elaborar uma estimativa do consumo de energia. Estão disponíveis 

diversas opções e, muitas vezes, é necessária uma combinação das mesmas para traçar 

um quadro geral do consumo de energia no território local: 

1. Obtenção de dados relativos a edifícios e instalações municipais/institucionais. O 

Quadro 3 indica exemplos de centros de dados regionais/nacionais  que fornecem 

dados sobre energia e emissões de GEE às autoridades locais. 

2. Obtenção de dados a partir de fontes regionais/nacionais. 

3. Obtenção de dados a partir dos operadores de mercado. 

4. Obtenção de dados a partir de um inquérito aos consumidores. 

5. Elaboração e comunicação de estimativas 

Antes do início do processo de recolha de dados, é aconselhável averiguar se já existem 

mecanismos nacionais ou regionais que possam ajudar a recolher dados pertinentes para 

a elaboração do inventário local de GEE. O CoM SSA formulou orientações práticas por 

etapa, úteis para a recolha de dados sobre energia e emissões (Figura 5). 

  

                                                                                                                                    
(22) Nota de orientação que acompanha o quadro comum de apresentação de relatórios do Pacto Global de 
Autarcas. https://www.globalcovenantofmayors.org/common-global-reporting-framework/. 

https://www.globalcovenantofmayors.org/common-global-reporting-framework/


 

23 

Quadro 3. Exemplos de recolha de dados regionais/nacionais sobre a energia. 

Fonte dos 
dados 

Descrição 

Sistemas de 
Informação 
sobre Energia 

Foram criados sistemas de informação sobre energia específicos nos seguintes países (no 
âmbito do projeto SIE-África): Benim, Burquina Faso, Camarões, Congo, Costa do Marfim, 
Guiné-Bissau, Mali, Níger, República Centro-Africana, República Democrática do Congo, 
Senegal, Togo.  

https://www.sieguinee-dne.org/; www.sie-energie.gouv.sn; www.sie-niger.ne; 
www.sie-togo.tg; https://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/sites/iee-
projects/files/projects/documents/sie-afrique_phase_ii_sie_senegal_2006_fr.pdf. 

Fontes de 
Dados 
Africanos 
sobre Energia 

Sistemas estatísticos nacionais  

Instituições Africanas Especializadas em Energia: https://afrec-energy.org/En/index.html 
(Comissão Africana da Energia) 

Fornecedores 
de bases de 
dados 
internacionais 
sobre energia 
e emissões 

Agência Internacional da Energia: https://www.iea.org; Africa Energy Outlook: 
https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/WEO2014_AfricaEnergyOutloo
k.pdf. 

Nações Unidas: https://unstats.un.org/unsd/energy/; avaliação das necessidades 
tecnológicas: http://unfccc.int/ttclear/tna; State of African cities 2014: 
https://unhabitat.org/state-of-african-cities-2014/. 

Banco Mundial: http://www.worldbank.org/; 

OPEP: https://www.opec.org/opec_web/en/index.htm;  

Base de dados sobre emissões para investigação atmosférica mundial (Emissions Database 
for Global Atmospheric Research): http://edgar.jrc.ec.europa.eu/#;   

Instituto dos Recursos Mundiais: http://datasets.wri.org/dataset/cait-country. 

Fundo para o Ambiente Mundial: https://www.thegef.org/ 

Fonte: elaborado pelo CCI com base na reunião de consulta de peritos organizada em Abidjã (Costa do Marfim) 
em junho de 2018. 

Figura 5. Orientações por etapa para a recolha de dados sobre energia e emissões 

 

Fonte: Pacto de Autarcas na África Subsariana (CoM SSA). Guia disponível em: http://comssa.org/wp-

content/uploads/2018/07/data-collection-low-res.pdf.  

https://www.sieguinee-dne.org/
http://www.sie-energie.gouv.sn/
http://www.sie-niger.ne/
http://www.sietogo.tg/
https://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/sites/iee-projects/files/projects/documents/sie-afrique_phase_ii_sie_senegal_2006_fr.pdf
https://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/sites/iee-projects/files/projects/documents/sie-afrique_phase_ii_sie_senegal_2006_fr.pdf
https://afrec-energy.org/En/index.html
https://www.iea.org/
https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/WEO2014_AfricaEnergyOutlook.pdf
https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/WEO2014_AfricaEnergyOutlook.pdf
https://unstats.un.org/unsd/energy/
http://unfccc.int/ttclear/tna
https://unhabitat.org/state-of-african-cities-2014/
http://www.worldbank.org/
https://www.opec.org/opec_web/en/index.htm
http://edgar.jrc.ec.europa.eu/
http://datasets.wri.org/dataset/cait-country
https://www.thegef.org/
http://comssa.org/wp-content/uploads/2018/07/data-collection-low-res.pdf
http://comssa.org/wp-content/uploads/2018/07/data-collection-low-res.pdf
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5.1.1.5 Fatores de emissão 

Os fatores de emissão (FE) são coeficientes que permitem quantificar as emissões por 

unidade de atividade. A autoridade local pode optar por utilizar fatores de emissão locais 

(com base nas propriedades detalhadas dos combustíveis utilizados) ou fatores de 

emissão predefinidos (nacionais/globais), a exemplo do PIAC (2006). Os FE são utilizados 

para calcular as emissões de GEE provenientes dos setores de atividade ligados à 

energia.  

As autoridades locais podem utilizar fatores de emissão específicos do país ou 

desenvolver os seus próprios fatores de emissão, com base nas propriedades detalhadas 

dos combustíveis utilizados no território local, ao calcularem as suas emissões locais de 

CO2 ou de GEE. Outras orientações sobre os fatores de emissão que melhor refletem os 

combustíveis utilizados no respetivo território ou sobre o método de estimativa das 

emissões de GEE através das abordagens baseadas nas atividades e na ACV estão 

disponíveis nas seguintes fontes: 

Fatores de emissão predefinidos do PIAC (2006), os quais podem ser utilizados quando 

não estão disponíveis dados específicos do país. Trata-se de uma orientação geral para 

obter e compilar informações provenientes de diferentes fontes e para aplicar os fatores 

de emissão predefinidos (http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/index.html). 

Base de dados de fatores de emissão EFBD, que constitui um acervo de referência, no 

qual os utilizadores poderão encontrar fatores de emissão adicionais e outros parâmetros 

com documentação de apoio ou referências técnicas 

(http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/EFDB/main.php). 

Plataforma Europeia de Avaliação ao Longo do Ciclo de Vida (EPLCA — 

http://eplca.jrc.ec.europa.eu/). 

Manual do CCI sobre o ILCD (Wolf et al., 2012). 

  Constituição de um inventário de emissões  

Para determinadas atividades, os governos locais podem ser capazes de utilizar medições 

diretas das emissões de GEE (p. ex., mediante o recurso a sistemas de monitorização em 

contínuo das emissões nas centrais elétricas). No entanto, em relação à maioria das 

fontes de emissões, os governos locais terão a necessidade de estimar as emissões de 

GEE. A fim de preparar os inventários de emissões, as emissões de GEE provenientes dos 

setores de atividade ligados à energia (ou seja, fontes estacionárias e móveis) são 

calculadas multiplicando os dados da atividade pelo fator de emissão por vetor energético 

(combustíveis e energia fornecida pela rede) (equação 1). Os dados da atividade são 

expressos em MWh e os fatores de emissão em tCO2/MWh ou em tCO2-eq/MWh. 

𝑬𝒎𝒊𝒔𝒔õ𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝑮𝑬𝑬𝑬  = ∑ ∑  (𝑫𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒂𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 𝐱 𝑭𝒂𝒕𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝒆𝒎𝒊𝒔𝒔ã𝒐)𝑽𝑬𝑻𝑶𝑹𝑭𝑶𝑵𝑻𝑬               

(Equação 1) 

Os dados de atividade quantificam a atividade humana que ocorre no território local. O 

teor em carbono pode variar consideravelmente tanto entre como dentro dos tipos de 

combustíveis primários, com base na massa ou no volume. A conversão do combustível 

consumido em unidades de energia, com recurso a poderes caloríficos inferiores (23) 

(PCI), permite agregar todos os dados. Estão disponíveis PCI para diferentes tipos de 

combustíveis enquanto valores predefinidos (PIAC, 2006) e específicos por país (p. ex., 

AIE, 2017). Os dados de atividade têm de ser comunicados em MWh. 

                                           
(23) Um poder calorífico constitui um fator de conversão (p. ex., em MWh/t, MJ/l) utilizado para converter uma 
quantidade de combustível entre unidades naturais (massa ou volume) e unidades de energia (teor energético). 

http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/index.html
http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/EFDB/main.php
http://eplca.jrc.ec.europa.eu/
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Os fatores de emissão (FE) são coeficientes que permitem quantificar as emissões por 

unidade de atividade. A fim de garantir a coerência da série cronológica, as autoridades 

locais que utilizam FE nacionais/globais têm de aplicar os mesmos FE a todos os 

inventários (ano de referência e anos de monitorização). Tal permite identificar as 

mudanças nas emissões locais resultantes das medidas de atenuação locais. Só nos 

casos em que são utilizados FE locais que reflitam as mudanças nas propriedades dos 

combustíveis é que podem ser utilizados FE diferentes nos inventários das emissões. 

As secções seguintes fornecem recomendações e sugestões para a elaboração de um 

inventário de emissões e para a recolha de dados respeitantes às fontes locais de GEE 

nos setores de atividade do GCoM. 

5.1.2.1 Energia estacionária/Edifícios  

As fontes de energia estacionárias estão entre os principais responsáveis pelo consumo 

de energia nas zonas urbanas, bem como nos setores sobre os quais a autoridade local 

tem, por norma, um forte nível de influência. A prioridade do GCoM é reduzir as emissões 

diretas e indiretas nos setores em questão. Os seguintes subsetores são obrigatórios e, 

como tal, têm de ser abrangidos pelo inventário de emissões (Quadro 4).  

O termo «equipamentos/instalações» abrange todas as entidades consumidoras de 

energia que não sejam «edifícios», em que se incluem também as unidades de gestão da 

água e de resíduos. Caso estas unidades sejam detidas pela AL, devem ser incluídas na 

categoria «Edifícios, equipamentos/instalações municipais»; caso contrário, devem ser 

comunicadas na categoria «Edifícios, equipamentos/instalações terciários (não 

municipais)».  

O setor municipal é um caso especial, que serve de exemplo para os cidadãos. As ações 

executadas por este setor são altamente suscetíveis de serem replicadas noutros setores 

essenciais. Para o mesmo efeito, a iluminação em edifícios municipais deve ser 

comunicada sob um setor de atividade específico do CoM, a «Iluminação pública», ao 

passo que a restante iluminação pública deve ser incluída no setor de atividade 

«Edifícios, equipamentos/instalações terciários (não municipais)». O consumo de energia 

noutros edifícios (p. ex., setor primário e indústria) não deve ser incluído, salvo se o 

SEACAP englobar medidas de redução da energia/emissões nos setores de atividade em 

causa. 
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Quadro 4. Fontes estacionárias contabilizadas no inventário de emissões. 

Setor: Energia estacionária/Edifícios 

Subsetor Descrição 

Edifícios e instalações 
institucionais/municipais 

Todo o consumo de energia final e respetivas emissões de GEE que ocorrem 
em edifícios e instalações públicos ou detidos pela AL para fins de confeção de 
alimentos, aquecimento e arrefecimento, iluminação e utilização de aparelhos, 
p. ex., serviços do governo, escolas, esquadras de polícia, hospitais, 
iluminação pública. 

Todo o consumo de energia final (e respetivas emissões de GEE) resultante do 
funcionamento (eletricidade para bombeamento, gás natural para 
aquecimento, etc.) do sistema municipal de abastecimento de água e das 
instalações de tratamento e eliminação de resíduos sólidos e águas residuais é 
incluído nesta categoria.  

Todas as emissões não relacionadas com a energia (p. ex., de metano) 
geradas nestas instalações têm de ser comunicadas no âmbito do setor dos 
resíduos.   

Edifícios e instalações 
comerciais/terciários  

Todo o consumo de energia final e emissões de GEE que ocorrem em edifícios e 
instalações do setor terciário (serviços) para fins de confeção de alimentos, 
aquecimento e arrefecimento, iluminação e utilização de aparelhos, p. ex., 
escritórios de empresas privadas, bancos, atividades comerciais e retalhistas, 
escolas privadas, hospitais, etc.  

Todo o consumo de energia final (e respetivas emissões de GEE) resultante do 
funcionamento (eletricidade para bombeamento, gás natural para 
aquecimento, etc.) do sistema privado de abastecimento de água e das 
instalações de tratamento e eliminação de resíduos sólidos e águas residuais é 
incluído nesta categoria.  

Edifícios residenciais Todo o consumo de energia final e emissões de GEE que ocorrem em edifícios 
(incluindo comunidades informais e bairros sociais) utilizados principalmente 
como edifícios residenciais para fins de confeção de alimentos, aquecimento e 
arrefecimento, iluminação e utilização de aparelhos. 

Edifícios e instalações 
industriais 

Todo o consumo de energia e emissões de GEE que ocorrem em edifícios e 
instalações industriais (indústrias transformadoras e da construção). 

De igual modo, as emissões de GEE provenientes de fontes abrangidas por um 
regime de comércio de licenças de emissão (RCLE) regional ou nacional, ou um 
mecanismo similar (p. ex., consumo de energia térmica superior a 20 MW), 
devem ser identificadas. 

A comunicação relativa às indústrias de produção de energia não deve ser 
inserida nesta categoria (para evitar a dupla contabilização). 

Agricultura/Silvicultura/Pesca Emissões provenientes da utilização de energia em atividades agrícolas, 
silvícolas e pesqueiras, designadamente a utilização de energia associada à 
criação pecuária e ao cultivo de plantas, às atividades de florestação e 
reflorestação e às atividades da pesca. Podem incluir-se aqui, por exemplo, a 
operação no local de veículos e máquinas agrícolas, os geradores de 
eletricidade para iluminação, bombas e aquecedores. 

Emissões fugitivas Todas as emissões fugitivas provenientes da extração, transformação e 
transporte de combustíveis fósseis primários dentro das fronteiras municipais, 
incluindo:  

1) Emissões fugitivas causadas pela exploração, transformação, 
armazenamento e transporte de carvão 

2) Emissões fugitivas causadas pelos sistemas de petróleo e gás natural, tais 
como fugas em equipamentos ou gasodutos, evaporação e perdas por 
vaporização instantânea, ventilação, queima em tocha, incineração e 
libertações acidentais, etc. 

Fonte: elaborado pelo CCI com base no quadro de apresentação de relatórios do GCoM. 
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5.1.2.2 Transportes 

A presente secção tem como intuito apresentar abordagens práticas para a elaboração de 

inventários de emissões relativos ao macrossetor dos transportes, incidindo no CO2 e, 

sempre que possível, no CH4 e no N2O. Os diferentes recursos e capacidades das 

autoridades locais são tidos em conta, sendo fornecidas opções viáveis a pôr em prática 

por autoridades locais de média dimensão ou até mais pequenas. A medição das 

emissões dos transportes e a recolha dos dados conexos é crucial para orientar as 

medidas de atenuação das alterações climáticas, mas são igualmente suscetíveis de 

nortear, de forma mais geral, a política e o planeamento dos transportes. Embora o 

presente guia incida nas emissões de gases com efeito de estufa, os ensinamentos 

colhidos a partir da recolha e da análise de dados, descritas no presente capítulo, podem 

igualmente fundamentar o planeamento urbano, a prestação de serviços de transporte, 

medidas em prol da qualidade do ar e outras ações. O Pacto Global de Autarcas define os 

setores de atividade dos transportes, de acordo com critérios de propriedade e de 

funcionalidade, conforme explicado a seguir (Quadro 5).  

Quadro 5. Fontes relativas à mobilidade contabilizadas no inventário de emissões no 

âmbito do setor dos transportes  

Setor: Transportes 

Subsetor Descrição 

Frota municipal Todas as emissões de GEE causadas pela queima de combustíveis e pelo 
consumo de energia fornecida pela rede para fins de transportes dentro das 
fronteiras municipais têm de ser comunicadas e desagregadas por modo: 
transportes rodoviários, ferroviários, aquáticos, aeronáuticos e fora de estrada: 

— transportes rodoviários: rede rodoviária urbana da competência da 
autoridade local;  

— os transportes rodoviários que servem uma vasta área e/ou não se 
encontram sob a alçada da autoridade local (p. ex., vias rápidas) podem ser 
incluídos se estiverem previstas medidas de atenuação nessa área; 

— transportes fora de estrada: tráfego fora de estrada de veículos/máquinas 
móveis em qualquer setor de atividade; 

— transportes ferroviários: transporte local (metro, elétricos e comboios 
locais); os comboios de longo curso, comboios intercidades e transportes 
ferroviários regionais e de mercadorias podem ser incluídos se estiverem 
previstas medidas de atenuação nessa área; 

— transportes aquáticos: ferries locais em transportes públicos e privados 
ativos no território local; 

— aviação: os governos locais podem optar por comunicar as emissões de 
GEE provenientes da componente intrafronteiras da aviação interna e/ou 
internacional (p. ex., o ciclo de aterragem e descolagem da aviação), ou 
pressupor que todas estas emissões são extrafronteiras e utilizar o código 
«Incluídas noutro sítio». 

Transportes públicos  

Transportes privados e 
comerciais 

Fonte: elaborado pelo CCI com base no quadro de apresentação de relatórios do GCoM. 

Não é exigido (mas recomendado, sempre que exequível) o fornecimento de dados sobre 

energia relativos a cada tipo de frota (frota municipal, transportes públicos, transportes 

privados e comerciais), mas apenas a nível macrossetorial, isto é, dos transportes 

rodoviários e ferroviários.  

Quando os dados não estão disponíveis nem é possível estimá-los, têm de ser utilizados 

códigos.  

Há várias formas de estimar as emissões causadas pelos transportes, desde as 

relativamente simples até métodos mais sofisticados, mas todas se baseiam, por norma, 

nos seguintes parâmetros (Figura 6): 

Os quilómetros percorridos pelos veículos (QPV), enquanto medida de fluxo de 

tráfego, determinada multiplicando o número de veículos em determinada via ou 
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rede viária pela distância média dos seus trajetos medidos em quilómetros; este 

valor pode ser medido como passageiro-quilómetro (uma unidade de medida 

= 1 passageiro transportado numa distância de 1 quilómetro) e como tonelada-

quilómetro (uma unidade de medida: 1 tonelada transportada numa distância de 

1 quilómetro). Existem três abordagens metodológicas diferentes para determinar a 

atividade de tráfego (24):  

o Abordagem baseada no veículo, determinada como: (existências de veículos 

× quilometragem média anual); 

o Abordagem baseada no utilizador, determinada como: 

(número de trajetos por modo × distância média do trajeto/fator de carga); 

o Abordagem baseada na infraestrutura, determinada como: 

[saldo de tráfego (por tipo de veículo) × comprimento das ligações 

infraestruturais]. 

A repartição modal e a distribuição de trajetos pelos diferentes tipos de veículo 

(distribuição da frota), que especificam a parcela de trajetos pelos diferentes modos: 

rodoviário (transporte de passageiros e de mercadorias); ferroviário, por vias navegáveis 

interiores; aéreo e marítimo. Nas zonas urbanas, o modo mais importante é o transporte 

rodoviário de passageiros, que pode ser ainda desagregado em tipos de veículo (p. ex., 

de passageiros, comerciais ligeiros ou pesados no caso dos veículos rodoviários);  

A intensidade energética, enquanto medida de consumo de combustível (real ou, 

alternativamente, médio) avaliada como o produto do consumo médio de combustível 

por tipo de veículo [l combustível/km] e o poder calorífico inferior (NCV) do combustível 

[Wh/l]. Este valor é geralmente afetado pela idade do veículo, especialmente em regiões 

em que o ciclo de vida médio dos veículos é, por vezes, superior a 10 anos; 

A intensidade de carbono dos combustíveis diz respeito aos fatores de emissão dos 

combustíveis (p. ex., gasóleo, gasolina, eletricidade, hidrogénio, etc.). 

Figura 6. Quadro ASIF (atividade-estrutura-intensidade-combustível) para calcular as emissões de 
GEE provenientes do setor dos transportes  

 
Fonte: Adaptado de MobiliseYourCity, 2017. 

                                           
(24) http://mobiliseyourcity.net/.  

http://mobiliseyourcity.net/
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No sentido de assegurar uma coerência global da metodologia do CoM, sugerimos a 

utilização da equação abaixo (equação 2) para avaliar as emissões totais de GEE no setor 

dos transportes.  

Equação 2: 

𝑬𝒎𝒊𝒔𝒔õ𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝑮𝑬𝑬 = ∑ ∑ (𝑪𝒐𝒎𝒑𝒓𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒂 𝒅𝒆𝒔𝒍𝒐𝒄𝒂çã𝒐 𝒙 𝒓𝒆𝒑𝒂𝒓𝒕𝒊çã𝒐 𝒎𝒐𝒅𝒂𝒍 𝒙 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒏𝒔𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 𝒙 𝒕𝒆𝒐𝒓 𝒆𝒎 𝒄𝒂𝒓𝒃𝒐𝒏𝒐 𝒅𝒐 𝒄𝒐𝒎𝒃𝒖𝒔𝒕í𝒗𝒆𝒍)

𝑪𝑶𝑴𝑩𝑼𝑺𝑻Í𝑽𝑬𝑰𝑺𝑴𝑶𝑫𝑶𝑺  

 

Uma das especificidades do cálculo do consumo de energia/emissões de GEE nos 

transportes urbanos prende-se com a potencialmente elevada quota-parte de fontes que 

atravessam a fronteira do território urbano, o que torna difícil atribuir o consumo de 

energia a determinado território.  

5.1.2.3 Fornecimento de energia 

A somar às emissões geradas através do consumo de energia, os governos locais têm de 

comunicar as emissões de GEE provenientes das atividades de produção de energia. A 

fim de evitar a dupla contabilização, estas não poderão fazer parte do total do inventário 

de emissões de GEE e serão comunicadas no âmbito dos setores «Produção de energia» 

ou «Fornecimento de energia», do seguinte modo: 

 Todas as emissões de GEE resultantes da produção de energia fornecida pela rede 

dentro das fronteiras municipais e todas as emissões de GEE resultantes da 

produção de energia fornecida pela rede em instalações detidas (total ou 

parcialmente) pelo governo local fora das fronteiras municipais têm de ser 

comunicadas e desagregadas por instalações de produção de eletricidade, de PCCE 

e de calor/frio. 

 Se existentes, as emissões de GEE provenientes de fontes abrangidas por um 

regime de comércio de licenças de emissão (RCLE) regional ou nacional, ou um por 

mecanismo similar, devem ser identificadas. 

 Além disso, os governos locais devem comunicar todos os dados de atividade 

relativos à produção local de energia renovável distribuída. 

Significa isto que a produção local de energia e as emissões diretas conexas não fazem 

parte dos setores de atividade incluídos no IRE, mas são tidas em conta no cálculo dos 

fatores de emissão locais a aplicar ao consumo local de eletricidade e calor/frio. O 

princípio consiste em permitir aos signatários que reduzam as suas emissões inerentes 

ao consumo de energia distribuída, incentivando tanto medidas de poupança de energia 

como medidas para implantar a produção local de energia. 

Para calcular as emissões indiretas de CO2 a atribuir à produção local de energia, o CCI 

da CE desenvolveu uma metodologia específica, descrita em pormenor na «versão 

alargada do guia». 

Em muitos casos, a informação relativa à produção local está diretamente disponível ou 

acessível a partir do fornecedor local (privado ou público) de eletricidade, do cliente e/ou 

do operador da unidade. Relativamente às grandes centrais (tais como as centrais de 

PCCE), a informação relativa à produção local (distribuída ou centralizada) de eletricidade 

pode geralmente ser obtida através de um contacto direto com o gestor da central 

(serviço municipal de eletricidade ou empresa privada) ou com os operadores da rede de 

distribuição. Noutros casos, os dados podem ser obtidos através de inquéritos junto dos 

produtores/fornecedores locais (p. ex., comunidades energéticas) e/ou clientes, ou ser 

apurados a partir de estatísticas (p. ex., número de licenças emitidas, se exigidas; 

número de subsídios concedidos) relacionadas com a quantidade de instalações e a sua 

potência. Os operadores do mercado da energia podem também dispor de dados sobre 

as entidades que fornecem eletricidade à rede (p. ex., eletricidade verde certificada).  
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No caso das centrais de PCCE, o consumo de energia deve ser dividido entre a produção 

de eletricidade e de calor/frio. A escolha das centrais a referir como produção local de 

eletricidade nos relatórios terá influência direta no valor do fator de emissão local para a 

eletricidade e, consequentemente, nas emissões associadas ao consumo local de 

eletricidade.  

Na escolha das unidades de produção, é necessário assegurar que o fator de emissão 

local reflita as mudanças efetivas na produção local de eletricidade. Por exemplo, para as 

instalações que funcionam com recurso a fontes de energia renováveis, todas as 

unidades adicionais comunicadas no(s) IME devem ser instalações novas, posteriores ao 

ano de referência. 

Quadro 6. Setores/dados de atividade do fornecimento de energia 

Setor: Fornecimento de energia 

Subsetor Descrição 

Produção exclusivamente de 
eletricidade 

Todos os dados de atividade e emissões de GEE provenientes do consumo de 
energia (renovável e não renovável) para fins de produção de eletricidade 
fornecida pela rede em centrais que produzem exclusivamente eletricidade. 

Produção combinada de calor 
e eletricidade 

No caso das centrais de produção combinada de calor e eletricidade (PCCE), que 
geram simultaneamente calor e eletricidade, ou de eventuais centrais de outros 
tipos não elencados, deve ser comunicado aqui o volume de eletricidade 
produzido (em MWh), tanto a partir de fontes de energia renovável como não 
renovável. 

Produção de 
aquecimento/arrefecimento 
urbano 

Todos os dados de atividade e emissões de GEE provenientes do consumo de 
energia (renovável e não renovável) para fins de produção de energia térmica em 
centrais de aquecimento/arrefecimento urbano. 

Produção local de energia 
renovável distribuída 

Todos os dados de atividade e emissões de GEE provenientes de instalações de 
produção local de energia (eletricidade, aquecimento, etc.) que não estejam 
ligadas à rede. 

Fonte: elaborado pelo CCI com base no quadro de apresentação de relatórios do GCoM. 

5.1.2.4 Setores dos resíduos/não relacionados com a energia 

A autoridade local tem de comunicar todas as emissões de GEE resultantes da eliminação 

e do tratamento de resíduos, incluindo os resíduos sólidos e águas residuais (25), gerados 

dentro das fronteiras municipais e desagregados por subsetor. O Quadro 7 apresenta 

definições e orientações suplementares relativamente aos subsetores. 

A quantificação das emissões de GEE resultantes da eliminação e do tratamento de 

resíduos deve incluir:  

Os dados da atividade: a autoridade local deve identificar a quantidade de resíduos 

gerados no ano a que respeita o inventário, categorizados por diferentes tipos de geração 

e circuitos de tratamento, sempre que possível. Estão disponíveis diretrizes sobre a 

recolha dessa informação nas Orientações do PIAC (26). 

O fator de emissão: estão disponíveis diretrizes sobre o cálculo dos fatores de emissão a 

partir de diferentes circuitos de eliminação e tratamento de resíduos, incluindo equações 

                                           
(25) Acesso à água: GWOPA — Aliança Global de Parcerias entre Operadores de Água — www.unhabitat.org; 
Tratamento de resíduos sólidos: CIRR — Centro Integrado de Recuperação dos Recursos — um sistema 
municipal de gestão de resíduos sólidos de baixo custo no Sudeste Asiático — ESCAP. 
(26) As Orientações de 2006 do PIAC centram-se nos inventários de emissões a nível nacional. O volume 
específico aplicável às autoridades locais do GCoM relativamente às emissões não relacionadas com a energia é 
o volume 5: «Resíduos».  O GPC está disponível em 
http://ghgprotocol.org/sites/default/files/ghgp/standards/GHGP_GPC_0.pdf e contém uma metodologia 
pormenorizada, baseada na do PIAC, relativamente à forma de avaliar, a nível do município, as emissões 
provenientes dos resíduos e das águas residuais (capítulo 8: «Resíduos»).   
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e dados predefinidos que as autoridades locais podem utilizar na ausência de dados 

locais ou regionais/nacionais, nas Orientações do PIAC e no Protocolo Global relativo aos 

Inventários de Emissões de Gases com Efeito de Estufa à Escala das Comunidades (26).  

Se a autoridade local tiver optado por aplicar a abordagem da ACV, os fatores de 

emissão relativos aos aterros estão disponíveis na base de dados ELCD (2015) 

(classificação «Deposição em aterro») (27). 

Quanto à gestão de fim de vida de sistemas fotovoltaicos e à gestão de fim de vida de 

baterias no setor da energia solar fora da rede, consultar o anexo da «versão alargada do 

guia» (28).  

Quadro 7. Setores/dados de atividade não ligados à energia 

Setor: Resíduos 

Subsetor Descrição 

Eliminação de resíduos sólidos  

Todas as emissões provenientes de resíduos sólidos eliminados em sítios geridos 
(p. ex., aterros sanitários e lixeiras geridas) e em sítios não geridos (p. ex., 
lixeiras a céu aberto, incluindo pilhas de resíduos à superfície, valas no solo e 
descargas em acidentes geográficos, tais como ravinas).    

Tratamento biológico 
Todas as emissões provenientes do tratamento biológico de resíduos, 
nomeadamente a compostagem e a digestão anaeróbia de resíduos orgânicos.  

Incineração e queima a céu 
aberto 

Todas as emissões provenientes de resíduos queimados através de um processo 
industrial controlado ou de um processo não controlado e geralmente clandestino. 
O primeiro processo é comummente designado como incineração e o último como 
queima a céu aberto.  

Refira-se que ficam excluídas as emissões provenientes da incineração de 
resíduos para fins de produção de energia, também conhecida como valorização 
energética.  

Tratamento e descarga de 
águas residuais  

Todas as emissões provenientes do processo de tratamento de águas residuais, 
seja aeróbio ou anaeróbio, e de descargas diretas de águas residuais numa massa 
de água aberta.   

Fonte: elaborado pelo CCI com base no quadro de apresentação de relatórios do GCoM. 

 Fixação de objetivos e metas 

As autoridades locais devem estabelecer um desígnio a longo prazo com objetivos SMART 

(29) claros. Este desígnio tem de ser encarado como o princípio orientador do trabalho do 

SEACAP, apontando o rumo que a autoridade local pretende seguir. Uma comparação 

entre o desígnio e a atual situação da autoridade local constitui a base para identificar as 

ações necessárias para atingir os objetivos visados.  

O trabalho do SEACAP consiste numa abordagem sistemática que visa uma aproximação 

gradual ao desígnio.  

                                           
(27) http://eplca.jrc.ec.europa.eu/.  
(28) Para mais informações sobre esta matéria, consultar o anexo 11 da «versão alargada do guia» e o 
documento do GIZ: «END-OF-LIFE MANAGEMENT OF BATTERIES IN THE OFF-GRID SOLAR SECTOR - How to 
deal with hazardous battery waste from solar power projects in developing countries?» disponível em:  
https://www.giz.de/de/downloads/giz2018-en-waste-solar-guide.pdf.  
(29) Princípios do acrónimo SMART: específicos, mensuráveis, realizáveis, pertinentes e calendarizados 
(«Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time-bound»). Para informações mais pormenorizadas, ver a 
«versão alargada do guia». 

http://eplca.jrc.ec.europa.eu/
https://www.giz.de/de/downloads/giz2018-en-waste-solar-guide.pdf.
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No que concerne à atenuação, é exigido a todos os governos locais e municípios a fixação 

e comunicação de metas de redução das emissões a nível do município. O GCoM define 

oito categorias de requisitos para a fixação de metas, conforme explicado a seguir (30): 

 Fronteira (cobertura geográfica, setores e GEE): a delimitação das emissões tem 

de ser coerente com todas as fontes de emissões incluídas no inventário de 

emissões de GEE, havendo a possibilidade de excluir fontes que não são 

controladas pelo governo local. Caso a delimitação da meta não seja consentânea 

com a delimitação do inventário, qualquer aditamento ou exclusão tem de ser 

especificado e justificado.  

 Tipo de meta: os governos locais têm de aplicar um dos quatro tipos de meta 

seguintes: meta de emissões em relação ao ano de referência, meta de 

intensidade em relação ao ano de referência, meta em relação ao cenário de 

referência ou meta de nível fixo (Caixa 4). No caso de uma meta em relação ao 

cenário de referência, as metodologias de modelização e os parâmetros têm de 

ser descritos de forma transparente. 

 Ano-alvo: o ano-alvo tem de ser idêntico ao ano-alvo adotado no contributo 

determinado ao nível nacional (CDN). Os municípios que estabeleçam um ano-

alvo posterior a 2030 têm de incluir uma meta intercalar antes de 2030. 

 Ano de referência (apenas para as metas de emissões e de intensidade em 

relação ao ano de referência): o ano de referência tem de ser idêntico ao ano de 

referência utilizado no CDN. Sempre que o ano de referência seja diferente do 

CDN (p. ex., por indisponibilidade de dados), tem de ser apresentada uma 

justificação. 

 Grau de ambição: no mínimo, a meta tem de ser tão ambiciosa quanto as 

componentes incondicionais do CDN. Os governos locais devem fixar metas mais 

ambiciosas do que o CDN. 

 Unidades: as metas têm de ser comunicadas em percentagem (%) de redução 

relativamente ao ano de referência ou ao ano do cenário de referência. Têm de 

ser comunicadas as emissões absolutas no(s) ano(s)-alvo, em toneladas 

equivalentes de CO2. 

 O recurso a unidades de emissão transferíveis só é permitido quando o grau de 

ambição de uma meta do município excede o CDN. Nesses casos, o governo local tem 

de comunicar a meta, com e sem as unidades de emissão transferíveis, e identificar a 

fonte das unidades de emissão transferíveis. 

 As eventuais componentes condicionais incluídas na meta têm de ser identificadas. Se 

exequível, as componentes condicionais devem também ser quantificadas. As 

componentes condicionais incluem os casos em que os municípios estipulam uma 

meta extensível, ou os casos em que são identificadas ações para outras partes 

interessadas fundamentais além daquelas com as quais se comprometeram (p. ex., 

quando um governo local presume uma redução mais ambiciosa na intensidade de 

carbono da rede elétrica nacional do que o nível de redução inscrito no CDN ou na 

política governamental oficial), se possível. 

  

                                           
(30) Ver igualmente o Protocolo Global relativo aos Inventários de Emissões de Gases com Efeito de Estufa à 
Escala das Comunidades (GPC) para 2014, disponível em: https://ghgprotocol.org/greenhouse-gas-protocol-
accounting-reporting-standard-cities.  
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Caixa 4. Tipo de meta 

Meta de emissões em relação ao ano de referência: Reduzir as emissões, ou 

controlar o seu aumento, numa quantidade especificada relativamente a um ano de 

referência. Por exemplo, uma redução de 25 % em relação aos níveis de 1990 até 2030. 

Meta de intensidade em relação ao ano de referência: Reduzir a intensidade das 

emissões [emissões por unidade de outra variável, por norma, o produto interno bruto 

(PIB) ou o PIB per capita] numa quantidade especificada relativamente a um ano de 

referência. Por exemplo, uma redução de 40% em relação à intensidade no ano de 

referência (1990) até 2030. 

Meta em relação ao cenário de referência: Reduzir as emissões numa quantidade 

especificada relativamente às emissões projetadas de um cenário de referência. Um 

cenário de referência baseado na manutenção da situação atual é um caso de referência 

que representa futuros eventos ou condições que ocorrerão muito provavelmente na 

ausência de atividades levadas a cabo para cumprir a meta de atenuação. Por exemplo, 

uma redução de 30% em relação às emissões de um cenário de referência em 2030. 

Meta de nível fixo: Reduzir as emissões, ou controlar o seu aumento, para um nível 

absoluto de emissões num ano-alvo. Um tipo de meta de nível fixo é a neutralidade 

carbónica. 

5.2 Avaliação dos riscos e dasvulnerabilidade (ARV) 

O continente africano conta com uma quantidade substancial de recursos ambientais, e 

muitos países africanos têm uma riqueza considerável em biodiversidade, recursos 

minerais e condições ambientais favoráveis. Todavia, a África no seu conjunto é um dos 

continentes mais vulneráveis, devido à sua elevada exposição e reduzida capacidade de 

adaptação31 (Niang et al., 2014). De facto, o continente encontra-se fortemente exposto 

às alterações climáticas e as suas deficiências estruturais conduzem a uma menor 

resiliência. Com 40% da sua população a viver em zonas áridas, semiáridas ou secas e 

sub-húmidas, a África é uma das regiões do mundo mais expostas ao aquecimento 

global. O continente registou um aquecimento de cerca de 0,7 °C durante o último século 

e prevê-se que a temperatura média aumente entre 0,2 °C e 0,5 °C por década (IPCC, 

2014a). 

Uma grande parte dos africanos vive em zonas costeiras: um quarto da população reside 

a uma distância máxima de 100 km da orla marítima. Devido à combinação da crescente 

variabilidade climática e das subidas do nível do mar, esta população ficará cada vez 

mais exposta nas próximas décadas. A África também é particularmente vulnerável às 

alterações climáticas porque grande parte da população vive em zonas rurais e depende 

fundamentalmente de meios de subsistência sensíveis ao clima, nomeadamente a 

agricultura, bem como dos recursos hídricos e de produtos florestais não lenhosos. 

Embora mais de metade da superfície do sul da África seja marginal, a maioria dos 

habitantes nesta região depende da agricultura de subsistência de sequeiro (Wamukonya 

e Rukato, 2001). Os países africanos, à semelhança dos países de outras partes do 

mundo, são altamente vulneráveis não só aos choques climáticos, mas também a 

choques económicos e políticos. A conjugação de diferentes choques tem efeitos 

cumulativos e afeta a capacidade dos países para enfrentar crises. 

O clima tem uma influência significativa nas atividades económicas diárias, desde o nível 

regional até ao nível dos agregados familiares, especialmente nos setores agrícola e da 

água (Boko et al., 2007).  

                                           
31 A capacidade de adaptação define-se como a capacidade que os sistemas, as instituições, os seres humanos 
e outros organismos têm para se ajustarem a potenciais danos, tirarem partido de oportunidades ou 
responderem às consequências. PIAC, Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working Groups 
I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, 2014, anexo II: 
glossário [Mach, K.J., Planton, S., e von Stechow, C. (E.)]. 



 

34 

No entanto, a África é um continente muito diversificado, e qualquer asserção sobre o 

impacto das alterações climáticas dificilmente pode ser aplicável a todo o continente 

(Chhibber e Laajaj, 2008) (ver a caixa 5, «Principais riscos regionais das alterações 

climáticas», e a caixa 6 para obter fontes essenciais de informação). 

Caixa 5. Principais riscos regionais das alterações climáticas 

Setor da água: 

Risco principal: o principal fator de risco no setor da água advém das múltiplas pressões 

sobre os recursos hídricos, os quais enfrentam atualmente uma sobrecarga significativa 

em resultado da sobre-exploração, da degradação e da procura crescente no futuro. A 

fiabilidade do risco é maior num contexto de seca, sobretudo nas regiões africanas 

propensas a este tipo de fenómeno. 

Questões e perspetivas de adaptação: as questões e perspetivas de adaptação para 

reduzir o risco foram avaliadas e consistem no seguinte: 

- Reduzir os fatores não climáticos de pressão sobre os recursos hídricos; 

- Reforçar as capacidades institucionais de gestão da procura e avaliação das águas 

subterrâneas; 

- Planeamento integrado dos recursos hídricos/águas residuais e gestão integrada do 

solo e da água; 

- Desenvolvimento urbano sustentável. 

Medir o risco no futuro: o nível de risco com a atual adaptação aumenta 

progressivamente ao longo das décadas, começando por um risco baixo no presente e 

indo até um risco muito alto num horizonte de longo prazo (2080-2100) em que a 

temperatura média mundial aumente 4 °C. O aumento é atenuado por uma adaptação 

adicional, mas, de certa forma, elevada no longo prazo.  

Fatores climáticos: a monitorização da tendência de aquecimento, das temperaturas 

extremas, da tendência de seca e do nível do mar é relativamente determinante para 

controlar os riscos avaliados no setor da água e adotar medidas nessa matéria. 

Setor agrícola:  

Risco principal: há atualmente um risco de redução na produtividade das culturas 

associado ao calor e à seca, com efeitos adversos significativos na segurança regional, 

nacional, alimentar e dos meios de subsistência. A fiabilidade é cada vez maior, devido 

aos crescentes danos causados por pragas e doenças e aos impactos das cheias nas 

infraestruturas dos sistemas alimentares.  

Questões e perspetivas de adaptação: foram identificadas questões e perspetivas de 

adaptação: 

- Na resposta da adaptação tecnológica (p. ex., variedades de culturas tolerantes a 

pressões, irrigação, melhoria dos sistemas de observação); 

- Na melhoria do acesso dos pequenos agricultores ao crédito e a outros recursos 

essenciais para a produção e diversificação dos meios de subsistência; 

- No reforço das capacidades das instituições à escala local, nacional e regional para 

apoiar a agricultura (incluindo sistemas de alerta precoce) e políticas orientadas para 

o género; 

- Nas respostas de adaptação agronómica (p. ex., agrossilvicultura, agricultura de 

conservação). 

Medir o risco no futuro: com a adaptação adicional, o risco está num nível baixo até ao 

futuro próximo (2030-2040); contudo, as medidas de adaptação neste setor devem ser 

constantemente reforçadas e melhoradas. Em contrapartida, o nível de risco com a atual 

adaptação é muito alto no longo prazo (2080-2100) e continua muito alto com a 

adaptação adicional, em especial no cenário de aumento médio da temperatura global de 

4 °C acima dos níveis pré-industriais. 
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Fatores climáticos: A monitorização da tendência de aquecimento, das temperaturas 

extremas e das precipitações extremas é importante para reduzir a exposição a estes 

riscos no setor em causa e adotar medidas nessa matéria. 

Setor da saúde:  

Risco principal: os fatores de risco no setor da saúde tiveram essencialmente origem na 

incidência e no alcance geográfico de doenças transmitidas por vetores e pela água, 

devido às alterações na média e na variabilidade da temperatura e da precipitação, 

particularmente nos extremos da sua distribuição (fiabilidade média). 

Questões e perspetivas de adaptação: foram identificadas algumas questões e 

perspetivas fundamentais de adaptação mediante:  

- A consecução de objetivos de desenvolvimento, designadamente uma melhoria do 

acesso à água e do saneamento e um reforço das funções de saúde pública, como a 

vigilância; 

- Uma cartografia da vulnerabilidade e a criação de sistemas de alerta precoce; 

- A coordenação entre setores; 

- O desenvolvimento urbano sustentável.  

Medir o risco no futuro: O risco encontra-se atualmente num nível médio, mas o cenário 

de curto prazo (2030-2040) antevê um reforço da adaptação, que acabará por reduzir o 

nível de risco para a saúde em todo o continente africano. Se as medidas de adaptação 

propostas forem adotadas, o risco permanecerá num nível médio no longo prazo (2080-

2100), mas aumentará para um nível muito alto com a atual adaptação.  

Fatores climáticos: A monitorização da tendência de aquecimento, das precipitações e 

das temperaturas extremas é crucial para reduzir os efeitos das alterações climáticas no 

setor da saúde e adotar medidas nessa matéria. 

Fonte: IPCC, 2014b 

 

 Caixa 6. Fontes de informação para o pilar da adaptação na África Subsariana 

Dados sobre o clima e projeções futuras 

- Climate Information Portal (CIP), desenvolvido pelo CSAG (http://cip.csag.uct.ac.za/) 

- Future Climate Africa (http://www.futureclimateafrica.org)  

- The African Risk Capacity (ARC) http://www.africanriskcapacity.org/ 

Catástrofes, perdas causadas por catástrofes e resiliência a catástrofes  

- Global Assessment Report — Plataforma de dados sobre riscos 

(http://risk.preventionweb.net) 

- DesInventar (http://www.desinventar.net) 

- EM-DAT: base de dados internacional sobre catástrofes (http://www.emdat.be) 

- PREVIEW — Plataforma global de dados sobre riscos (http://preview.grid.unep.ch) 

- Quadro de resultados de resiliência a catástrofes dos municípios 

(https://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/home/toolkit) 

A caixa 7 resume as definições essenciais pertinentes para a adaptação às alterações 

climáticas.  

  

http://cip.csag.uct.ac.za/
http://www.futureclimateafrica.org/
http://www.africanriskcapacity.org/
http://risk.preventionweb.net/
http://www.desinventar.net/
http://www.emdat.be/
http://preview.grid.unep.ch/
https://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/home/toolkit
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Caixa 7. Definições. 

Alterações climáticas: as alterações climáticas referem-se a uma alteração do estado do 

clima que pode ser identificada (p. ex., mediante testes estatísticos) por alterações na 

média e/ou na variabilidade das suas propriedades e que persiste durante um longo 

período, geralmente décadas ou mais. As alterações climáticas podem dever-se a 

processos naturais internos ou a pressões externas, como as modulações dos ciclos 

solares, as erupções vulcânicas e as alterações antropogénicas persistentes na 

composição da atmosfera ou no uso do solo.  

Perigo: a potencial ocorrência de um evento ou tendência física, ou ainda de um impacto 

físico, de origem natural ou induzido pelo ser humano, suscetível de provocar perda de 

vidas, ferimentos ou outros impactos na saúde, bem como perdas e danos patrimoniais, 

de infraestruturas, meios de subsistência, prestação de serviços, ecossistemas e recursos 

ambientais. No presente relatório, o termo «perigo» refere-se, regra geral, aos eventos 

ou tendências físicas relacionadas com o clima ou aos respetivos impactos físicos. 

Exposição: a presença de pessoas, meios de subsistência, espécies ou ecossistemas, 

funções ambientais, serviços e recursos, infraestruturas ou bens económicos, sociais ou 

culturais em locais e cenários que poderiam ser afetados negativamente. 

Vulnerabilidade: a propensão ou predisposição para ser afetado negativamente. A 

vulnerabilidade abrange um leque variado de conceitos e elementos, nomeadamente a 

sensibilidade ou suscetibilidade a danos e a falta de capacidade de resposta ou de 

adaptação. 

Risco: o potencial para a existência de consequências quando algo de valor está em jogo 

e o resultado é incerto, reconhecendo-se a diversidade de valores. O risco é muitas vezes 

representado pela probabilidade da ocorrência de tendências ou eventos perigosos 

multiplicada pelos impactos verificados se estes eventos ou tendências ocorrerem. O 

risco resulta de uma interação entre a vulnerabilidade, a exposição e o perigo.  

Fonte: PIAC, 2014b. 
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Figura 7. Alguns exemplos de impactos e vulnerabilidades atuais e de possíveis impactos e 
vulnerabilidades futuros associados à variabilidade climática e às alterações climáticas em África. 

Fonte: Boko et al., 2007. 

 Avaliação dos riscos e da vulnerabilidade das alterações climáticas 

Uma avaliação dos riscos e da vulnerabilidade (ARV) determina a natureza e o alcance de 

um risco, mediante uma análise dos perigos potenciais e de uma avaliação da 

vulnerabilidade passível de representar uma potencial ameaça ou de causar danos 

patrimoniais, às pessoas, aos meios de subsistência e ao ambiente de que dependem 

(IPCC, 2014b). Esta avaliação pode consistir num processo único ou dividir-se em várias 
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avaliações realizadas por setor. As ARV são o instrumento mais comummente utilizado 

para identificar, quantificar e priorizar os riscos principais de um sistema relativamente 

às alterações climáticas. 

Existem muitos instrumentos e métodos para realizar avaliações da vulnerabilidade e da 

adaptação, tanto qualitativas como quantitativas (Mukheibir e Ziervogel, 2007). A opção 

deve ter por base a finalidade da avaliação, a sua escala espacial e os recursos 

disponíveis, nomeadamente os dados, os instrumentos, o orçamento e as competências 

técnicas. O Quadro 8 apresenta uma síntese dos pontos fortes e fracos de três 

abordagens metodológicas diferentes: baseada em indicadores, baseada em modelos e 

SIG e participativa.  

Quadro 8. Pontos fortes e pontos fracos de metodologias comuns de avaliação da 
vulnerabilidade.  

Tipo  Descrição Pontos fortes  Pontos fracos 

Baseada em 
indicadores 

As metodologias baseadas em 
indicadores utilizam um conjunto 
específico ou uma combinação de 
indicadores aproximados, a fim de 
produzir resultados mensuráveis 
entre várias escalas espaciais. 
Alguns exemplos de indicadores 
são o Índice de Vulnerabilidade 
dos Meios de Subsistência (LVI) 
(Hahn et al., 2009), o Índice de 
Capacidade de Adaptação das 
Famílias (HACI), o Índice de Bem-
Estar (HWI) ou o Índice de 
Vulnerabilidade Social às 
Alterações Climáticas para África 
(SVA). 

Produz resultados 
mensuráveis entre várias 
escalas espaciais que 
podem ser utilizados 
pelos decisores políticos  
Útil para monitorizar as 
tendências e explorar a 
aplicação das respostas 
de adaptação 

Limitada pela falta de dados 
fiáveis, nomeadamente de 
fontes socioeconómicas, à 
escala necessária para a 
avaliação  
Desafios associados ao 
ensaio e à validação dos 
parâmetros utilizados, como, 
por exemplo, a boa 
governação. 

Baseada em 
modelos e SIG  

As metodologias baseadas em 
modelos e SIG incorporam uma 
modelização biofísica e 
socioeconómica e apresentam a 
vulnerabilidade num plano 
espacial através de cartografia. 
Estes métodos centram-se 
geralmente num fator de mudança 
ou setor específico e aplicam 
medidas estatísticas e técnicas de 
cartografia para apresentar a 

vulnerabilidade, bem como 
medidas de capacidade de 
adaptação e resiliência. 

Uma cartografia da 
vulnerabilidade às 
alterações climáticas 
proporciona 
ensinamentos sobre a 
vulnerabilidade local e 
pode contribuir para a 
identificação de locais e 
pessoas vulneráveis. 

Por norma, oferece uma 
visão geral da 
vulnerabilidade, não 
englobando os fatores 
espaciais e temporais das 
desigualdades estruturais. 

Abordagens 
participativas 

As abordagens participativas 
centram-se na inclusão das partes 
interessadas no processo de 
avaliação, o que pode ser 
efetuado de diversas formas e em 
vários graus. Existe uma série de 
ferramentas para avaliações 
participativas da vulnerabilidade, 

incluindo o mapeamento cognitivo, 
entrevistas, inquéritos, matrizes 
de vulnerabilidade, sessões de 
envolvimento das partes 
interessadas e contributos de 
peritos. 

Reconhece o 
conhecimento local ou 
contextual que existe no 
seio de um sistema e o 
facto de muitos aspetos 
serem mais bem 
conhecidos pelas pessoas 
que trabalham com esse 
sistema. 

O entendimento e o saber 
partilhados pelos 
participantes devem, 
idealmente, ser 
complementados por dados 
de apoio socioeconómicos e 
biofísicos. 
Os desafios inerentes à 

identificação do grupo-alvo 
adequado e a necessidade de 
garantir que todas as 
opiniões sejam tidas em 
conta e incluídas de forma 
equitativa no processo. 

Fonte: Davis e Vincent, 2017 

Por norma, a abordagem baseada em modelos e SIG exige competências técnicas 

avançadas e conjuntos de dados georreferenciados sólidos, o que a torna mais acessível 

aos grandes municípios que dispõem dos recursos e capacidades necessários.  
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A abordagem baseada em indicadores exige menos recursos e competências técnicas, o 

que torna este tipo de avaliação da vulnerabilidade uma opção viável para os pequenos e 

médios municípios.  

Todavia, cumpre salientar que nem todas as questões decorrentes das avaliações da 

vulnerabilidade podem ser tratadas, principalmente devido a limitações orçamentais 

(World Bank, 2010). Por conseguinte, por forma a identificar o nível otimizado de 

adaptação, é necessário avaliar o melhor compromisso entre os custos do investimento 

na resiliência e os benefícios esperados com a redução de perdas e danos, por oposição a 

um cenário de inação.  

Esta análise custo-benefício constitui uma etapa crucial na elaboração dos planos de 

adaptação, e os municípios são incentivados a realizar estimativas sólidas dos custos, 

dos benefícios e das incertezas, na medida do possível.  

Caixa 8. Elementos de informação essenciais a incluir na ARV. 

Todos os signatários têm de efetuar uma ARV no prazo de dois anos após assumirem o 

compromisso com o CoM SSA. 

É obrigatório incluir o seguinte:  

- Fronteiras da avaliação iguais ou superiores às fronteiras municipais; 

- Ano de aprovação pelo governo local; 

- Fontes de dados; 

- Um glossário dos principais termos e definições; 

- Equipa dirigente/coordenadora no município; 

A terminologia e as definições utilizadas nos relatórios têm de estar harmonizadas com o 

quinto relatório de avaliação do PIAC ou as respetivas atualizações, bem como com os 

quadros/requisitos nacionais. 

Fonte: quadro comum de apresentação de relatórios do GCoM. 

5.3 Avaliação do acesso à energia (AAE) 

A avaliação do acesso à energia (AAE) é estruturada como um painel de controlo, com 

múltiplos indicadores, que ajudam a traçar um quadro preciso do estado atual da 

autoridade local. As autoridades locais podem apoiar-se nos resultados da avaliação para 

desenvolverem a sua estratégia de acesso à energia. A primeira etapa do procedimento 

consiste em constituir a equipa responsável pela avaliação. Para resultados eficazes, 

deve constituir um requisito importante para os membros da equipa dispor de 

competências e conhecimentos adequados quer do tema quer do território. Além disso, a 

participação das partes interessadas pode ser essencial para a etapa seguinte. A segunda 

etapa diz respeito à recolha dos dados necessários para desenvolver os indicadores. Na 

terceira etapa, os indicadores são utilizados para avaliar o acesso à energia nos domínios 

fundamentais propostos no quadro do CoM SSA (Figura 8). Uma avaliação pormenorizada 

do estado atual pode apoiar o processo decisório subjacente às políticas e aos 

investimentos (32).  

  

                                           
(32) Importa referir que, à data da elaboração do presente documento, as recomendações do grupo de trabalho 
técnico do GCoM sobre o acesso à energia e a pobreza energética ainda não estavam disponíveis. 
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Figura 8. Procedimento para a avaliação do acesso à energia 

 

Fonte: elaborado pelo CCI. 

 Setores e utilizações de energia abrangidos 

No âmbito da iniciativa CoM SSA, os domínios a ter em conta na avaliação do acesso à 

energia na África Subsariana são: acesso a energia limpa para cozinhar e a eletricidade 

nas habitações e edifícios públicos. Enquanto a falta de sistemas modernos para cozinhar 

suscita principalmente questões sanitárias e familiares, a falta de acesso à eletricidade 

tem um forte impacto na educação e nas atividades produtivas e geradoras de 

rendimentos. O acesso à eletricidade refere-se não só às atividades domésticas, mas 

também aos serviços à comunidade em infraestruturas como hospitais e escolas. Como 

tal, é importante reconhecer as necessidades de energia transversais às habitações, aos 

locais de trabalho e à comunidade. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 

relacionados com os níveis de vida incluem (entre outros) o acesso aos dois aspetos 

mencionados: combustíveis limpos para cozinhar e eletricidade (ODS 7). Não obstante os 

progressos significativos na eletrificação, 590 milhões de pessoas — aproximadamente 

57% da população — continuam sem estar ligadas à rede na África Subsariana 

(OCDE/AIE, 2017). A utilização da eletricidade tem inúmeras vantagens, entre as quais: 

melhor iluminação, aspetos ecológicos (qualidade do ar e proteção das florestas), saúde 

e bem-estar. Consequentemente, a eletricidade implica, para muitas famílias, uma 

evolução social (Abdullaha e Jeanty, 2009). Todas as regiões em desenvolvimento do 

globo padecem de um acesso limitado a tecnologias limpas para cozinhar. No caso 

particular da África Subsariana, em 2010, menos de 30% da população tinha acesso a 

combustíveis limpos para cozinhar (Rao et al., 2017). As externalidades resultantes da 

falta de acesso a tecnologias limpas para cozinhar incluem o aumento dos riscos para a 

saúde, devido à exposição a fumos, a desflorestação e o desequilíbrio social e entre os 

géneros. 

A problemática do acesso à energia exige a intervenção das mais altas instâncias 

institucionais centralizadas. No entanto, a autoridade local tem um papel destacado 

nessa matéria: em primeiro lugar, na descrição e sintetização do atual estado no domínio 

da eletrificação e dos combustíveis utilizados para cozinhar a nível local; em segundo 

lugar, no estabelecimento de uma cooperação estreita com os governos centrais e 

organismos industriais. 

O processo de avaliação deverá ter em conta, como aspetos essenciais, as disparidades 

entre as zonas urbanas e rurais dentro do município e o estado das comunidades 

informais. Apenas 22% da população nas zonas rurais tem acesso a tecnologias limpas 
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para cozinhar. Esta insuficiência afeta principalmente a vida dos mais vulneráveis (a 

saber, mulheres e raparigas), uma vez que são maioritariamente responsáveis pela 

aquisição e utilização de combustíveis para cozinhar, especialmente nas zonas rurais, 

consagrando menos tempo a atividades geradoras de rendimentos ou educativas (BAD, 

2016; Grosse-Puppendahl, San Bilal e Karim Karaki, 2017).  

O relatório intitulado «Tracking SDG7: the energy progress report 2018», sobre o 

acompanhamento do ODS 7 relativamente aos progressos no domínio da energia, estima 

que 45% da população mundial que vive sem acesso à eletricidade reside em zonas 

rurais da África Subsariana, ao passo que apenas 9% vive nas zonas urbanas da região. 

Os dados a nível nacional poderão não ser representativos das circunstâncias locais, uma 

vez que não têm em conta as diferenças e disparidades significativas entre municípios e 

entre as zonas rurais e urbanas na área de jurisdição de uma autoridade local. Por 

conseguinte, embora as estatísticas e os dados nacionais sejam uma ajuda essencial 

para avaliar a situação atual do acesso à energia, é necessário adotar uma abordagem 

local. Este tipo de abordagem permite às autoridades locais adquirir um conhecimento 

profundo do estado dos respetivos territórios e residentes e sustenta os propósitos das 

suas ações. Nesse contexto, a aferição do nível inicial de acesso à energia é crucial. Os 

pontos seguintes apresentam de forma mais exaustiva as variáveis principais incluídas na 

avaliação para descrever o acesso à energia e o principal indicador utilizado.  

 Recolha de dados 

A recolha de dados com o intuito de desenvolver a avaliação é uma etapa decisiva do 

processo. Contudo, nem sempre estão disponíveis dados. Além disso, estes podem variar 

em termos de grau de pormenor, escala, agregação e tipologia. Por este motivo, podem 

ser equacionadas diversas opções de recolha de dados e, combinando as diferentes 

possibilidades oferecidas, é possível colmatar as lacunas. Os resultados da modelização 

são igualmente um recurso. Tal como referido anteriormente, a obtenção de dados 

relativos aos territórios locais seria a situação ideal, mas, no caso de não estarem 

acessíveis, poderá ser viável uma integração com dados mais agregados à escala 

regional ou nacional. Nesta perspetiva, os dados nacionais oriundos de instituições 

públicas podem representar um ponto de partida estratégico. A necessidade de integrar 

as questões da energia em inquéritos nacionais para recolher informação mais 

aprofundada sobre o acesso à energia numa perspetiva multidimensional é premente. Os 

serviços de estatística podem efetuar recenseamentos nacionais periódicos da população 

e da habitação, os quais podem conter dados sobre o consumo de energia no setor 

doméstico (33). O ESMAP (34), o Banco Mundial e a OMS estão a elaborar uma nota de 

orientação destinada aos institutos de estatística nacionais, a fim de os guiar na forma de 

melhor integrar perguntas nos inquéritos nacionais aos agregados que permitam recolher 

dados de qualidade sobre o acesso a tecnologias limpas para cozinhar e à eletricidade. 

Também podem ser adotadas iniciativas por parte dos governos centrais ou de 

instituições internacionais, centradas em regiões ou zonas específicas. Nestes casos, as 

comparações ou as metodologias de modelização baseadas nesses dados, desde que 

transparentes e bem explicadas, podem dar origem a resultados e estimativas aceitáveis. 

Apesar da complexidade inerente à recolha de dados, a Agência Internacional da Energia 

(AIE) dispõe de registos históricos desde 1971, por país e por região, incluindo os níveis 

de consumo efetivos e a percentagem de agregados dependentes dos combustíveis 

tradicionais como principal meio de confecionar os alimentos. Estão disponíveis dados 

sobre o acesso a tecnologias limpas para cozinhar e à eletricidade a nível dos agregados 

familiares nas séries históricas de 2010-2017, em https://trackingsdg7.esmap.org/. Além 

disso, o ESMAP, no âmbito do quadro multinível de inquérito sobre o acesso à energia, 

                                           
(33) Ver, por exemplo, o caso do Gana: Mensaha, G. S., Kemausuor, F., Brew-Hammon, A., «Energy access 
indicators and trends in Ghana», Renewable and Sustainable Energy Review 30, pp. 317–323, 2014. 
(34) O ESMAP é uma parceria entre o Grupo do Banco Mundial e 18 parceiros, com o intuito de ajudar os países 
de rendimento médio a reduzir a pobreza e a estimular o crescimento, por meio de soluções energéticas 
ambientalmente sustentáveis.   

https://trackingsdg7.esmap.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.esmap.org/governance
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dispõe de dados relativos às instituições públicas (clínicas, escolas, edifícios públicos) de 

15 países. A Organização para a Alimentação e a Agricultura (FAO) tem vindo a trabalhar 

no domínio dos combustíveis e da energia utilizados na cozinha, no aquecimento, na 

iluminação e na alimentação elétrica. Os recursos sobre este tema estão disponíveis ao 

público no sítio Web (http://www.fao.org).  

As plataformas em linha podem ser outras opções de recolha de dados, a exemplo da 

plataforma de informações climáticas do CSAG — Grupo de Análise de Sistemas 

Climáticos (http://www.csag.uct.ac.za). As colaborações com as universidades podem 

ser um ponto forte, pelo facto de as formações, teses de mestrado e pesquisas de 

doutoramento específicas poderem centrar-se em temas relativos a zonas concretas no 

território da autoridade local e produzir resultados úteis. Neste contexto, a colaboração e 

a inclusão das partes interessadas assumem uma importância destacada.  

Os inquéritos no domínio da energia são um instrumento essencial de recolha de dados. 

O tipo de dados necessário para avaliar o acesso à energia em determinada zona pode 

ser obtido através de inquéritos que abranjam diversas categorias de utilizadores, de 

acordo com os dados necessários. A preparação do inquérito é uma etapa crucial. As 

perguntas devem visar uma recolha de dados úteis para conceber os indicadores, 

devendo as amostras ser selecionadas com exatidão. Além disso, pode ser utilizado o 

mesmo inquérito para determinar o acesso à energia e o consumo de combustível no 

setor doméstico, para efeitos de elaboração de inventários. Neste contexto, é igualmente 

importante proceder a um acompanhamento das categorias e das amostras objeto do 

inquérito. Este instrumento pode ser útil no caso das zonas e dos agregados familiares 

fora da rede. A título de exemplo, a Winrock International efetuou um inquérito junto de 

uma pequena amostra da população na Libéria (Winrock, 2011; Alfaro e Miller, 2014). Os 

resultados do inquérito serviram para determinar as faturas mensais de eletricidade 

previstas e a capacidade e disponibilidade dos clientes para as pagar.  

Os aspetos essenciais que as autoridades locais devem conhecer plenamente prendem-se 

com as instituições financeiras (IF) com que deverão estabelecer parcerias. As IF devem 

ser contactadas no início do processo do SEACAP (ver capítulo 8), uma vez que o seu 

apoio pode abarcar várias opções além de fundos. Por exemplo, podem ser financiadas 

bolsas de estudo que permitam a alunos e investigadores trabalhar em projetos capazes 

de proporcionar dados fulcrais. 

Seguem-se outras hiperligações úteis relativamente aos dados sobre o acesso à energia: 

— Os Indicadores Regulamentares para a Energia Sustentável («Regulatory Indicators for 

sustainable energy» — RISE): https://rise.esmap.org/ 

— O relatório sobre o acompanhamento do ODS 7: https://trackingsdg7.esmap.org/ 

— O quadro multinível relativo ao acesso à energia nos países seguintes:  

Etiópia — https://energydata.info/dataset/ethiopia---multi-tier-framework--mtf--

survey--2018- 

Ruanda — https://energydata.info/dataset/rwanda---multi-tier-framework--mtf--

survey--2018- 

— https://energydata.info/ 

 Variáveis e indicadores principais 

O acesso à energia tem uma natureza multidimensional, pelo que a sua avaliação está 

associada a vários desafios. As definições binárias do acesso à energia – «ter acesso» ou 

«não ter acesso» – não conseguem refletir as grandes diferenças em termos de 

tecnologias no domínio da energia e de necessidades das comunidades. Em 

contrapartida, o recurso a vários indicadores permite analisar o acesso à energia com o 

intuito de apoiar a tomada de decisões, e acompanhar nitidamente os progressos 

realizados. A literatura sobre esta matéria contém um grande número de indicadores de 

acesso à energia. O presente guia aventa uma seleção de indicadores unidimensionais, 

http://www.fao.org/
http://www.csag.uct.ac.za/
https://rise.esmap.org/
https://energydata.info/dataset/ethiopia---multi-tier-framework--mtf--
https://energydata.info/dataset/ethiopia---multi-tier-framework--mtf--
https://energydata.info/dataset/rwanda---multi-tier-framework--mtf--survey--2018-
https://energydata.info/dataset/rwanda---multi-tier-framework--mtf--survey--2018-
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que aferem um único aspeto do acesso à energia. Estes indicadores são fáceis de calcular 

e interpretar. Refletem os principais elementos multifacetados (sustentabilidade, 

segurança e acessibilidade económica) do acesso à energia, assegurando uma perspetiva 

holística que ajuda a identificar benefícios conexos e a evitar as soluções de 

compromisso. Contudo, é extremamente difícil acompanhar certas questões específicas 

(como a venda informal de combustível e as ligações elétricas ilegais). Por este motivo, 

as autoridades locais são convidadas, mas não obrigadas, a avaliar estes aspetos por sua 

iniciativa e através de propostas próprias.  

5.3.3.1 Indicadores-chave do acesso à eletricidade  

A presente secção sugere dez indicadores-chave do acesso à eletricidade para a iniciativa 

CoM SSA e explica as bases sobre as quais foram desenvolvidos. Existe um indicador 

geral e nove indicadores (quadro 9), que remetem para cada um dos três atributos-

chave do acesso à energia (segurança — SC; sustentabilidade — SU; acessibilidade 

económica — AF), conforme descrito a seguir. Para levar a cabo a AAE, a autoridade local 

tem de selecionar e analisar, pelo menos, um indicador por categoria, além do indicador 

geral.  

O indicador geral oferece uma ideia genérica da situação atual do acesso à energia na 

autoridade local. Este indicador inclui dados agregados que ajudam a criar um ponto de 

partida, a desenvolver com a utilização de outros indicadores específicos (SU, AF, SC). As 

autoridades locais apenas poderiam determinar um quadro completo através da 

combinação de diversas informações e perspetivas, que os indicadores propostos visam 

apoiar. Além disso, tal como referido na alínea a), prestar informações sobre as 

características médias dos agregados familiares é muito importante para gerar 

estatísticas corretas da situação local. Todavia, apesar de recomendado, este 

procedimento não é obrigatório.  

Quadro 9. Indicadores de acesso à energia — Eletricidade 

Atributo  Indicador conexo 

Geral Percentagem da população ou dos agregados familiares com acesso à eletricidade (através da 
rede/fora da rede) [%] 

SC2 Número de horas por dia de eletricidade disponível [h/dia] 

SC3 Número médio de interrupções no fornecimento de eletricidade por dia [n.º/dia] 

SC4 Número de dias sem eletricidade por ano [n.º/ano] 

SU5 Percentagem de eletricidade proveniente de FER [%] 

SU6 Número de minirredes e de sistemas autónomos [n.º]  

SU7 Legislação e regulamentação em vigor relativas a minirredes/sistemas autónomos [+/-]  

AF8 Percentagem da população com capacidade para pagar a eletricidade [%] ou disponibilidade 
para pagar 

AF9 Percentagem das despesas dos edifícios públicos com eletricidade [%] 

AF10 Incentivos financeiros e regulamentares às energias renováveis em vigor [+/-] 

SC (2/3/4) — Em muitos países da África Subsariana, o aprovisionamento de eletricidade 

é incerto. Em muitos casos, o aprovisionamento não é suficiente para satisfazer a 

procura, devido à sua instabilidade, com um crescimento no número de clientes que 

necessitam de serviços de eletricidade. Consequentemente, a fraca qualidade da energia 

elétrica, ilustrada pela ocorrência de cortes de energia localizados (interrupção da 

transmissão e distribuição de eletricidade devido a um problema técnico, uma têmpera 
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ou uma sobrecarga) e deslastre de carga (redução da carga enquanto opção controlada 

para responder a eventos não previstos, a fim de proteger o sistema de energia elétrica 

contra apagões totais), acarreta custos significativos (Ahlborg et al., 2015) e caracteriza 

parcamente a qualidade da energia quando está disponível. Os indicadores nesta 

categoria visam avaliar a fiabilidade e o grau de qualidade dos serviços de eletricidade a 

que os edifícios públicos e residenciais têm acesso. O indicador SC2 é calculado 

considerando o número médio de horas de aprovisionamento diário. O SC3 avalia as 

interrupções médias do fornecimento de energia durante o dia, ao passo que o SC4 afere 

as falhas do fornecimento de energia durante o ano. 

SU (5/6/7) — A quota-parte de energias renováveis no cabaz energético também é 

crucial para a criação de comunidades mais sustentáveis e inclusivas. O potencial da 

energia solar para os municípios africanos é evidente, e é cada vez mais consensual 

entre os cidadãos e as partes interessadas. 

SU5 — Este indicador mede a quota-parte de energias renováveis na produção de 

eletricidade. O aumento das energias renováveis no cabaz energético é uma meta 

acordada nos planos internacional, nacional e regional. As opções de energia renovável 

são agregadas no cálculo deste indicador. 

SU6 — As inovações tecnológicas e os novos modelos de negócios estão a tornar as 

minirredes numa opção escalonável para o alargamento dos serviços de energia em 

zonas de acesso reduzido, como é o caso da África Subsariana. Importa acompanhar e 

monitorizar as soluções de minirredes, a fim de entender melhor as circunstâncias atuais. 

SU7 — A incerteza regulamentar e a inadequação das políticas pode afetar a evolução do 

setor da energia fora da rede. O desenvolvimento de um quadro regulamentar 

representa um aspeto determinante para avaliar o estado atual e o potencial de 

desenvolvimento de um ambiente favorável ao setor da energia fora da rede. Um valor 

positivo do indicador mostra que estão em vigor ou em desenvolvimento políticas ou 

regulamentações. Em sentido inverso, um valor negativo indica um vazio político. 

AF (8/9/10) — A questão da eletricidade a preços acessíveis na região subsariana 

apresenta múltiplos aspetos. A energia comportável é um meio para reduzir a pobreza e 

aumentar o bem-estar das comunidades, lançando as bases para um progresso contínuo.   

AF8 — A quota-parte de famílias com capacidade para pagar e/ou a quantidade de 

famílias com disponibilidade para pagar serviços de eletricidade constituem números que 

podem orientar as partes interessadas na tomada de decisões relativas às tarifas e os 

decisores políticos no exame dos impactos sociais e da viabilidade destes serviços. Tal 

como referido anteriormente, a disponibilidade para pagar pode ser aferida através de 

inquéritos junto de diversos intervenientes. Os dados relativos à percentagem de famílias 

com capacidade para pagar podem ser recolhidos pelos fornecedores de energia. 

AF9 — Este indicador visa avaliar a importância dos custos com a eletricidade na despesa 

pública. Os serviços prestados por estruturas públicas (centros de saúde, escolas, 

entidades municipais, etc.) são determinantes para o bom funcionamento dos assuntos 

públicos e a prosperidade das comunidades. Por conseguinte, este indicador contribui 

para determinar se as estruturas públicas têm capacidade para suportar estes custos e 

pode apoiar políticas de redução dos custos e de eficiência energética, a fim de preservar 

um nível aceitável nos serviços públicos prestados aos cidadãos. 

AF10 — Os incentivos financeiros e regulamentares referem-se a medidas destinadas a 

melhorar os retornos financeiros ou a diminuir o risco nos projetos privados de produção 

de energia renovável. Estes mecanismos são uma das formas de apoio com melhor 

relação custo/eficácia para investimentos privados neste domínio. Este indicador será 

positivo se existir, pelo menos, um regime de apoio à penetração das energias 

renováveis ou à concessão de subvenções ou subsídios. Estas medidas podem ser 

estruturadas a nível nacional e posteriormente disseminadas e aprofundadas localmente, 

ajustadas às condições específicas nas zonas urbanas e rurais. 
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5.3.3.2 Indicadores-chave do acesso a tecnologias limpas para cozinhar 

Devido à natureza transetorial do acesso a combustíveis mais limpos para cozinhar e a 

fogões mais eficientes, os indicadores podem ser relativos a variáveis indiretamente 

ligadas. No entanto, torna-se possível avaliar os potenciais impactos da melhoria na 

comunidade local no seu conjunto. A presente secção enumera nove indicadores-chave 

relativos às tecnologias limpas para cozinhar e explica as bases sobre as quais foram 

desenvolvidos. Também neste domínio, a abordagem toma em consideração um 

indicador geral e oito indicadores (Quadro 10) que remetem para cada um dos três 

atributos-chave do acesso à energia (segurança -SC; sustentabilidade - SU; 

acessibilidade económica - AF), conforme descrito a seguir. Para levar a cabo a AAE, a 

autoridade local tem de selecionar e analisar, pelo menos, um indicador por categoria, 

além do indicador geral. 

O indicador geral oferece uma ideia genérica da situação atual do acesso à energia na 

autoridade local. Este indicador inclui dados agregados que ajudam a criar um ponto de 

partida, a desenvolver com a utilização de outros indicadores específicos (SU, AF, SC). As 

autoridades locais apenas poderiam determinar um quadro completo através da 

combinação de diversas informações e perspetivas, que os indicadores propostos visam 

apoiar.  

Quadro 10. Indicadores de acesso à energia — Tecnologias limpas para cozinhar 

Atributo  Indicador conexo 

Geral Percentagem da população/agregados familiares com acesso a tecnologias limpas para 
cozinhar [%] 

SC2 Percentagem da população/agregados familiares dependentes do uso tradicional de biomassa 
para cozinhar [%] 

SC3 Percentagem da população/agregados familiares dependentes de GPL ou de outras fontes 
[%] 

SC4 Disponibilidade dos recursos: tempo e distância necessários para recolher madeira para 
combustível [h e km] 

SU5 Número de fogões melhorados utilizados [n.º] 

SU6 Produção sustentável de carvão [S/N]  

SU7 Programas de sensibilização e/ou educação em vigor [S/N] 

AF8 Incentivos financeiros e regulamentares ou mecanismos de subsídios em vigor [S/N] 

AF9 Percentagem da população com capacidade para pagar (ou disponibilidade para pagar) a 
transição para tecnologias limpas para cozinhar [%]. 

SC (2/3/4) — De acordo com a OCDE/AIE (2017), o acesso a instalações limpas para 

cozinhar significa um acesso e uma utilização preferencial de combustíveis e tecnologias 

modernos, designadamente gás natural, gás de petróleo liquefeito (GPL), eletricidade e 

biogás, ou fogões de biomassa melhorados, por oposição aos fogões de biomassa básicos 

e fogueiras de três pedras. 

SC2 — A utilização de combustíveis sólidos, biomassa tradicional e carvão representa 

uma medida da privação do recurso a combustíveis mais modernos. Caso não estejam 

disponíveis dados, podem ser realizados inquéritos.  

SC3 — O GPL é produzido a partir de líquidos de gás natural e do aprovisionamento de 

refinaria, sendo relativamente seguro em comparação com o querosene e a biomassa. É 

transportado e vendido em cilindros pressurizados, pelo que necessita de determinadas 

infraestruturas de distribuição, além de estradas adequadas. Assim, o GPL é uma via 
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comum para aceder a opções limpas para cozinhar, especialmente nas zonas urbanas 

(OCDE/AIE, 2017). A par do GPL, são aceites outras fontes menos poluentes. Os dados 

podem estar disponíveis localmente. Contudo, é possível calcular o indicador cruzando os 

dados dos fornecedores e dos recenseamentos locais. 

SC4 — As mulheres passam muitas horas a recolher madeira para combustível 

(geralmente, longe da residência familiar) e a cozinhar. É crucial obter números mais 

precisos sobre este aspeto, a fim de inspirar estratégias destinadas a reduzir o tempo 

gasto nessas atividades e, paralelamente, melhorar as condições das mulheres. 

SU (5/6/7) — O acesso a tecnologias limpas para cozinhar é realizável sobretudo através 

de um aprovisionamento sustentável e de fogões melhorados. 

SU5 — Um fogão tradicional (ou básico) refere-se geralmente a um utensílio muito 

barato ou sem custos, caracterizado por uma eficiência muito baixa e por biomassa 

sólida de elevada combustão. Um fogão de biomassa melhorado (FBM) designa, por 

norma, um fogão com uma maior eficiência ou um menor nível de poluição do que um 

fogão tradicional, graças a melhoramentos (35). A introdução de fogões melhorados, que 

reduzem o consumo de lenha e/ou carvão, contribui para o acesso a tecnologias limpas 

para cozinhar nas zonas rurais. 

SU6 — Uma produção sustentável de carvão pode reduzir os impactos no ambiente. Já 

estão em vigor regulamentações e projetos que apoiam a utilização de carvão certificado. 

O indicador visa avaliar se existe uma produção sustentável de carvão dentro das 

fronteiras jurisdicionais das autoridades locais e, se for o caso, facultar informações 

suplementares sobre esse aspeto. 

SU7 — O reforço da educação e sensibilização para a importância das tecnologias limpas 

para cozinhar, das poupanças de combustível e de tempo e dos benefícios conexos nos 

domínios da saúde e do ambiente é determinante para a transição. Deste modo, o 

indicador avalia se já estão em vigor programas.  

AF (8/9) — A acessibilidade económica pode ser avaliada por meio de uma perspetiva 

global, que também inclui questões relacionadas com a energia sustentável e segura. 

AF8 — Os incentivos financeiros e regulamentares e mecanismos de subsídios referem-se 

a medidas destinadas a fomentar a transição para GPL ou FBM. Este indicador será 

positivo se existir pelo menos um regime de apoio à alteração no aprovisionamento ou de 

concessão de subvenções ou subsídios. Estas medidas podem ser estruturadas a nível 

nacional e posteriormente disseminadas e aprofundadas localmente. 

AF9 — A quota-parte de famílias com capacidade para pagar e/ou a quantidade de 

famílias com disponibilidade para pagar a alteração de combustível e/ou do método de 

cozinhar constituem números que podem orientar as partes interessadas na tomada de 

decisões relativas às tarifas e os decisores políticos no exame da viabilidade das políticas 

financeiras. Este indicador está intimamente ligado aos indicadores SU7 e AF8. Tal como 

referido anteriormente, a disponibilidade para pagar pode ser aferida através de 

inquéritos. Os dados relativos à percentagem de famílias com capacidade para pagar 

podem ser recolhidos pelos fornecedores de energia. 

 Fixação das metas  

No quadro do GCoM, as autoridades locais comprometem-se a melhorar o acesso à 

energia nas zonas da sua competência. Através dos indicadores, é fornecida uma visão 

global da estratégia já adotada. A vontade de investir tempo e dinheiro em determinada 

área, em detrimento de outra, molda a forma como as metas deverão ser atingidas. 

Além disso, os indicadores são determinantes, a par da avaliação do estado atual, para 

acompanhar os progressos após a seleção das estratégias e a execução das ações.  

                                           
35 USAID/WINROCK, Clean and efficient cooking technologies and fuels. 
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Com base nos indicadores e requisitos descritos anteriormente, as AL podem escolher e 

declarar o seu objetivo, ou seja, em que medida pretendem aumentar o acesso à energia 

tendo em conta os ODS para 2030 e, por conseguinte, quais os indicadores que irão 

mudar e de que modo. O cumprimento de um critério mínimo é essencial para os 

indicadores gerais. São dadas sugestões para os indicadores específicos (SC-SU-AF). 

Esta abordagem permite manter um elevado grau de flexibilidade, ajudando a tomar em 

consideração as especificidades locais. Por outro lado, o processo destinado a melhorar o 

acesso à energia escolhido pelas AL será claramente ilustrado pelos progressos em cada 

indicador. A caixa infra apresenta o conteúdo do ODS 7.  

Caixa 9. OBJETIVO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL n.º 7 (ODS 7) 

ODS 7: Garantir o acesso a fontes de energia fiáveis, sustentáveis e modernas para 

todos. As metas consistem em: 

7.1. Até 2030, garantir o acesso universal a serviços de energia comportáveis, fiáveis e 

modernos 

7.2. Aumentar substancialmente a quota-parte de energias renováveis no cabaz 

energético mundial até 2030 

7.3. Duplicar a taxa mundial de melhoria da eficiência energética até 2030 

7.a Até 2030, reforçar a cooperação internacional para facilitar o acesso à investigação e 

às tecnologias no setor da energia limpa, incluindo energias renováveis, eficiência 

energética e tecnologias de combustíveis fósseis avançadas e mais limpas, e promover o 

investimento em infraestruturas de energia e em tecnologias de energia limpa 

7.b Até 2030, expandir as infraestruturas e modernizar a tecnologia para a prestação de 

serviços de energia modernos e sustentáveis a todos nos países em desenvolvimento, 

particularmente nos países menos desenvolvidos (PMD) e nos pequenos Estados 

insulares em desenvolvimento (PEID). 

5.3.4.1 Metas em termos de eletricidade 

Em consonância com as metas do ODS 7, as AL devem contribuir para o acesso universal 

à energia. Neste sentido, a par da meta para 2030, pode ser fixada uma meta intercalar 

para 2025 relativa ao indicador geral (Percentagem da população ou dos agregados 

familiares com acesso à eletricidade). Para esse indicador, é sugerido como meta um 

aumento de pelo menos 20%. 

As AL têm de declarar os anos-alvo relativos aos restantes indicadores de acordo com as 

suas condições e potenciais.  

Segundo a literatura nesta matéria (Banco Mundial, 2014), um fornecimento de 

eletricidade de menos de 8 horas por dia não pode ser considerado adequado. Portanto, 

o indicador SC2 deve demonstrar um aumento da duração de fornecimento de 

eletricidade para lá das 8 horas por dia. Contudo, nos casos em que tal não seja viável, 

um aumento do número de horas já será um passo positivo no sentido da realização da 

meta global final. Em relação ao indicador SC3, quanto menos forem as interrupções no 

fornecimento de eletricidade, mais fiável será o fornecimento de energia. A inexistência 

de interrupções constitui um indicador-chave de fiabilidade. Também no caso do 

indicador SC4, um fornecimento de energia de elevada qualidade não deve comportar 

dias sem serviço. Embora a redução do número de dias sem eletricidade esteja ligada ao 

fornecedor, as AL também podem contribuir para a qualidade do fornecimento de 

energia, apoiando políticas no domínio do cabaz energético e preservando as 

infraestruturas dentro das respetivas fronteiras.  

Relativamente aos indicadores de sustentabilidade (SU), as AL poderiam escolher o grau 

de empenhamento e melhoria da sustentabilidade da energia na sua área de jurisdição. 

Poderia ser equacionado um aumento de, pelo menos, 20% nos indicadores SU5 e SU6 
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(em termos de quantidade), ao passo que a abordagem qualitativa do SU7 inclui a 

elaboração de novos regulamentos específicos e da respetiva alteração futura. 

Um aumento da Percentagem da população com capacidade para pagar a eletricidade 

(AF8) denota igualmente uma melhoria no acesso à energia. Uma vez que o intuito é 

assegurar o acesso universal à energia, a combinação deste indicador e do AF10 é vital 

para o cumprimento da meta de acesso universal.  

Enquanto o primeiro prevê uma análise quantitativa, o último é qualitativo e inclui o 

desenvolvimento de novos regimes específicos de financiamento ou incentivos suscetíveis 

de tornar o custo da eletricidade mais acessível. Também para estes dois indicadores 

(AF8 e AF9), recomenda-se uma meta intercalar, a par da meta para 2030. O AF9 

também constitui um indicador da eficiência energética; como tal, é importante manter a 

qualidade do serviço e, ao mesmo tempo, reduzir as despesas.  

5.3.4.2 Metas em termos de tecnologias limpas para cozinhar 

No domínio das tecnologias limpas para cozinhar, poderia ser estipulada uma meta 

intercalar para 2025, a par da meta para 2030, relativamente ao indicador geral 

(Percentagem da população/agregados familiares com acesso a tecnologias limpas para 

cozinhar). Poderia ser ponderada como meta um aumento de, pelo menos, 20% para os 

agregados familiares. 

As sugestões para os indicadores SC visam a redução da dependência em relação à 

biomassa tradicional (SC2) e, paralelamente, o incremento da utilização de outras fontes 

(sustentáveis, seguras e renováveis) (SC3). Além do mais, o indicador SC2 está 

fortemente ligado ao SC4: assim que SC2 tender para zero, também SC4 tenderá a ser 

nulo. Estes objetivos ambiciosos devem ser atingidos com uma melhoria progressiva. Por 

conseguinte, para estes indicadores, recomenda-se a fixação de uma meta intercalar.  

Os indicadores de sustentabilidade (SU) incluem duas abordagens qualitativas (SU6 e 

SU7) e uma abordagem quantitativa (SU5). A primeira avaliará a melhoria no estado das 

tecnologias limpas para cozinhar, se estiverem instituídas as campanhas pedagógicas e 

de sensibilização e se estiver em curso uma produção sustentável de carvão ou a 

identificação de outras fontes de energia para cozinhar. No entanto, os efeitos destas 

potenciais medidas só se farão sentir a longo prazo. Assim, é importante definir uma 

meta a curto prazo para encetar as medidas. A título exemplificativo, a meta poderia ser 

a substituição geral de fogões no âmbito do indicador SU5 até 2030.  

Um aumento da percentagem da população com capacidade para pagar tecnologias 

limpas para cozinhar (AF9) denota igualmente uma melhoria no acesso às mesmas. Uma 

vez que o intuito é assegurar o acesso universal à energia, a combinação deste indicador 

e do AF8 é vital para o cumprimento da meta de acesso universal à energia.  

Enquanto o primeiro é qualitativo e inclui o desenvolvimento de novos regimes 

específicos de financiamento ou incentivos que permitem a implantação de formas de 

cozinhar mais saudáveis, o último prevê uma análise quantitativa da capacidade real 

para pagar, que deverá aumentar ao longo do tempo. Também para estes dois 

indicadores (AF8 e AF9), recomenda-se uma meta intercalar, a par da meta para 2030. 
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6 Processo do SEACAP: fase de planeamento — 

Desenvolvimento 

O SEACAP deverá conduzir a uma inclusão dos esforços de atenuação das alterações 

climáticas e de adaptação às mesmas e das medidas em prol do acesso à energia na 

política e planificação do desenvolvimento a todos os níveis. A atenuação, a adaptação e 

o acesso à energia devem ser complementares e integrados nas políticas setoriais em 

vigor, com o intuito de fomentar sinergias e otimizar a utilização dos recursos 

disponíveis. As vantagens das políticas aplicadas por vários motivos em simultâneo são 

numerosas. A maioria das políticas inclusivas, concebidas em prol da atenuação das 

emissões de gases com efeito de estufa, tem também outros pressupostos (p. ex., 

relacionados com os objetivos de desenvolvimento, sustentabilidade e igualdade), regra 

geral, pelo menos igualmente importantes.  

As secções seguintes fornecem uma breve panorâmica das políticas e medidas 

habitualmente aplicadas pelas autoridades locais para reduzir o seu consumo de energia 

e as emissões de CO2 (6.1), reforçar a resiliência climática (6.2) e aumentar o acesso à 

energia (6.3). As correspondentes ações são apresentadas em secções distintas, mas 

podem ter benefícios conexos e combinar ações de atenuação/adaptação das/às 

alterações climáticas e desenvolvimentos socioeconómicos, nomeadamente a melhoria do 

acesso à energia. 

6.1 Elaboração do plano: ações de atenuação 

O reforço da governação a vários níveis contribui para enfrentar de forma mais eficaz os 

desafios das alterações climáticas nos municípios. A transição para um ambiente urbano 

mais sustentável a nível local implica uma perceção comum da importância de conter as 

emissões de CO2 nos municípios. Esta perceção serve de base para a liderança política 

iniciar um processo exploratório das possibilidades e de análise das diferentes opções 

com um amplo leque de partes interessadas, no sentido de selecionar, especificar, 

executar e acompanhar ações locais.  

Para que as políticas climáticas e energéticas sejam bem-sucedidas, há duas principais 

formas de colaboração: horizontal e vertical. Ambas são cruciais para suprir as lacunas 

de conhecimentos, competências e autoridade. Neste processo, as autoridades locais 

desempenham um papel fundamental na gestão dos problemas suscitados pelas 

alterações climáticas e têm capacidade para apoiar e mobilizar ações para captar 

investimentos na produção local de energia, mediante modalidades de governação 

climática urbana. Seguidamente, são examinadas quatro modalidades de governação 

energética e climática urbana (36), que podem ser essencialmente resumidas do seguinte 

modo: 

 Governação municipal autónoma; 

 Facilitação municipal (governação por via da facilitação); 

 Governação por via da prestação; 

 Regulamentação e planeamento (governação pela autoridade). 

De modo geral, os obstáculos que podem ser eliminados com cada ferramenta principal 

no âmbito destas modalidades de governação são diferentes. Por essa razão, torna-se 

muitas vezes necessário combinar várias modalidades de governação para reforçar e 

alinhar incentivos relativos a objetivos específicos. Este processo deve ser apoiado por 

uma análise dos obstáculos legais, físicos, sociais e económicos que afetam a produção 

local de energia, antes de serem equacionadas ações e medidas corretivas. A própria 

autoridade local assume um papel exemplar na aplicação destas ações. Comprometerem-

                                           
(36) As modalidades de governação climática urbana baseiam-se nas definições de Kern e Alber, da OCDE e a 
da AIE.  
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se a criar edifícios altamente eficientes nas suas próprias instalações é uma forma de as 

autoridades locais não só poderem reduzir as emissões, mas também darem o exemplo, 

mostrando à comunidade como dar resposta à questão e os resultados alcançados. Os 

edifícios e as infraestruturas públicas (p. ex., a iluminação pública) representam um 

domínio em que podem ser obtidas grandes reduções do consumo de energia.  

Seguidamente, são ilustrados exemplos de ações de atenuação e estratégias para 

diferentes setores.  

A sensibilização do público e o envolvimento social são determinantes para uma 

ação climática bem-sucedida. As medidas destinadas a induzir mudanças 

comportamentais e a providenciar formação contribuem significativamente para a 

diminuição do consumo de energia, por meio de abordagens sociais e não tecnológicas, 

que têm de ser incluídas em políticas de apoio à eficiência energética e às poupanças de 

energia. No quadro do CoM, as autoridades locais estão a integrar políticas tendentes a 

aumentar a sensibilização do público (como campanhas de informação e de divulgação 

dos benefícios) para uma mudança de comportamento na utilização de energia nos 

respetivos territórios. 

Os edifícios e os transportes estão entre os setores com utilização mais intensiva de 

energia a nível local. Contudo, são igualmente vertentes em que as autoridades locais 

podem intervir no sentido de reduzir o consumo de energia e as emissões de carbono no 

quadro do CoM SSA. A diminuição do consumo de energia final no setor da construção 

contribui para a atenuação das alterações climáticas e a redução da dependência de 

fontes de energia fósseis. 

Uma das estratégias mais frequentes de requalificação energética dos edifícios consiste 

simultaneamente numa diminuição das perdas térmicas, através das envolventes dos 

edifícios e de cargas de arrefecimento, e num controlo dos ganhos de calor solar. As 

perdas de energia através da envolvente podem ser reduzidas graças à adoção de 

diversas medidas aplicáveis às vidraças e às caixilharias e às características das paredes 

e telhados. Mediante uma conceção consciente dos sistemas de iluminação, a carga de 

iluminação pode igualmente ser reduzida. Um conjunto de opções no setor da iluminação 

permite atingir uma poupança até 50%. A medida mais comum é a substituição das 

lâmpadas por outras mais eficientes (consumo mais reduzido com o mesmo 

desempenho). Além disso, retificar a utilização incorreta dos aparelhos de iluminação 

revela ser um contributo significativo para as opções de poupança. As estratégias de 

melhoria da eficiência energética nos edifícios variam consoante se trate de um edifício 

novo ou já existente.  

Além das medidas técnicas nos edifícios, outras medidas simples podem contribuir para 

reduzir o consumo de energia e, ao mesmo tempo, projetar edifícios sustentáveis: 

 Gestão de comportamentos e de edifícios: um comportamento adequado dos 

ocupantes do edifício pode igualmente gerar poupanças consideráveis.  

 A gestão das instalações técnicas nos edifícios pode proporcionar poupanças de 

energia 

 Localização: os edifícios situados em regiões com clima de verão necessitarão de 

uma proteção ativa contra a radiação solar, com vista a minimizar as cargas de 

arrefecimento. 

Planeamento urbano e do uso do solo: a interação entre o uso do solo e os 

transportes, as infraestruturas verdes e a produção local de energia são alguns dos 

principais domínios em que o planeamento urbano pode ter intervenção na luta contra as 

alterações climáticas no plano local. Além do mais, têm aumentado as provas e o 

consenso sobre o facto de se registar uma série de «benefícios conexos» a nível 

económico, ambiental e social quando as autoridades locais tomam medidas 

relativamente a estas questões, os quais podem, fundamentalmente, melhorar a 

habitabilidade, a sustentabilidade e a resiliência dos municípios. Consequentemente, a 
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atenuação das alterações climáticas tornou-se um pilar essencial (a par dos tradicionais 

aspetos económicos, sociais e ambientais) da tomada de decisões nos municípios. As 

emissões urbanas de GEE são extremamente influenciadas pelo ordenamento dos 

bairros. Concretamente, os fatores que mais influenciam as emissões de carbono são a 

densidade urbana e a eficiência da mobilidade urbana. A morfologia urbana, o uso do 

solo e as características do parque edificado são determinantes para a melhoria do 

desempenho energético.  

 Projetos de urbanização multiusos e contenção da expansão urbana: a expansão 

urbana representa um dos aspetos essenciais em que emerge a correlação entre a 

energia e o ordenamento urbano. Cidades compactas e a promoção de projetos 

de urbanização multiusos podem reduzir as necessidades de mobilidade no seu 

interior e criar ambientes urbanos mais sociáveis, equitativos e economicamente 

acessíveis. A densidade urbana pode gerar benefícios significativos no que 

respeita à redução dos impactos globais das cidades sobre o ambiente. Em termos 

de diminuição das emissões de GEE, as cidades densas oferecem trajetos com 

distâncias reduzidas e, como tal, aumentam a viabilidade dos transportes públicos 

e da mobilidade ativa; por outro lado, oferecem oportunidades melhoradas de 

gestão urbana da energia e preservam os arredores, os espaços verdes e as zonas 

rurais, que têm igualmente potencial para oferecer uma fixação de carbono.  

Transportes e uso do solo: a integração do planeamento do uso do solo e dos 

transportes é um dos elementos-chave de uma estratégia a longo prazo que vise zonas 

urbanas energeticamente eficientes.  Na África Subsariana, os transportes públicos são 

um setor essencial, com uma quota-parte que vai desde 55% até 70% em termos de 

passageiro-quilómetro (PK). Contudo, é da maior importância conseguir acompanhar o 

ritmo do crescimento demográfico e continuar a atualizar o sistema e as infraestruturas, 

com vista a manter um desempenho com elevado nível de qualidade. A norma «ASI» 

(Avoid, Shift, Improve — Evitar, Modificar, Melhorar), amplamente reconhecida no 

planeamento dos transportes, foi adaptada ao contexto da África Subsariana, com a 

integração da abordagem «Habilitar» (Enable), dando origem à norma «EASI» (37).   

 O «quadro conceptual EASI» ambiciona tornar-se um instrumento político 

importante para melhorar a acessibilidade e a mobilidade nas zonas urbanas de 

África. A abordagem EASI define quatro eixos de intervenção: HABILITAR 

(estabelecer um sistema de governação eficiente e responsável), EVITAR (limitar 

e minimizar a necessidade de deslocações individuais em veículos motorizados 

mediante o planeamento e a gestão adequados do uso do solo e dos transportes), 

MODIFICAR (orientar transformações para modelos de transporte com impacto 

reduzido), MELHORAR (aumentar a eficiência e a segurança dos modos de 

transporte e, ao mesmo tempo, minimizar a sua pegada ambiental). 

 O trânsito rápido de autocarros (BRT) foi inicialmente desenvolvido na América do 

Sul. Oferecia um transporte coletivo com um custo de capital muito inferior ao 

transporte ferroviário. O desenvolvimento de sistemas de trânsito rápido de 

autocarros na África Subsariana não atingiu níveis elevados, uma vez que a 

intensidade de capital continua demasiado alta para o contexto dessa região, onde 

as tendências mostram cidades em expansão, infraestruturas rodoviárias 

deficientes e populações com baixos rendimentos. Na África do Sul, foram 

experimentadas algumas soluções que requalificaram os BRT em redes integradas 

de transportes públicos (IPTN — Integrated Public Transport Networks). 

 O desenvolvimento orientado para os transportes (TOD) é uma estratégia de 

planeamento que visa o desenvolvimento hipocarbónico, estabelecendo como 

prioridades os transportes públicos e as estações de trânsito. O desenvolvimento 

                                           
(37) Banco Mundial, Policies for sustainable accessibility and mobility in urban areas of Africa, Programa de 
Políticas de Transportes em África (SSATP), TRANSITEC Consulting Engineers Ltd (M. Stucki), em colaboração 
com a ODA, a CODATU e a Urbaplan, 2015. 
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da habitação, do emprego, dos espaços de atividades e dos serviços públicos gira 

em torno de estações existentes ou novas servidas por trajetos frequentes e 

eficientes. Os projetos de TOD caracterizam-se por densidades médias a altas, 

morfologias urbanas compactas e utilização mista. Neste contexto, são 

ponderadas abordagens de desenvolvimento tanto de tipo corredor como de tipo 

nodal, tendo como objetivo uma deslocação dos cidadãos tão eficiente quanto 

possível.  

 A disponibilização de infraestruturas para a mobilidade ativa, a fim de incentivar 

os percursos de bicicleta e a pé como meios alternativos de viagem e de 

deslocação entre o domicílio e o local de trabalho, pode reduzir significativamente 

o tráfego de veículos. 

Produção local de energia: a produção local de energia e os sistemas de distribuição 

são um importante domínio de intervenção para uma ação eficaz à escala local no âmbito 

das competências da autoridade local (Kona et al., 2017). Por norma, as autoridades 

locais controlam ou têm influência no sistema local de fornecimento de energia, ao 

deterem a propriedade ou participações nas companhias energéticas locais. Desta forma, 

é possível dinamizar as oportunidades de integração eficaz das fontes de energia 

renováveis, de modo a contribuir para as metas de atenuação das emissões de CO2. O 

planeamento da morfologia urbana no sentido de viabilizar uma energia renovável, 

hipocarbónica e inteligente pode proporcionar benefícios significativos em termos de 

redução das emissões, além de melhorar o acesso a um fornecimento de energia 

sustentável e seguro. 

6.2 Elaboração do plano: medidas de adaptação aos perigos 

climáticos 

O pilar da adaptação do CoM abrange os seguintes tipos de perigos climáticos suscetíveis 

de afetar negativamente as sociedades, as economias e o ambiente: calor extremo, frio 

extremo, precipitação muito intensa, cheias, subida do nível do mar, secas, tempestades, 

deslizamentos de terra e incêndios florestais. No entanto, podem ser enumerados outros 

perigos (nomeadamente, doenças transmitidas por vetores e escassez de água), 

consoante as especificidades de cada município. As cheias e secas são os tipos de 

catástrofe mais frequentes na África Subsariana, seguidas dos temporais. 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 fortemente interligadas da desertificação, da segurança alimentar e do 

abastecimento de água (Chhibber e Laajaj, 2008).  

Caixa 10. Exemplos de boas práticas 

- Sensibilização do público, consultas das partes interessadas e participação das 

comunidades. Dacar, Senegal.   (Wang, H.G., Montoliu-Munoz, M., Gueye, N.F.D., 

Preparing to Manage Natural Hazards and Climate Change Risks in Dakar, Senegal: A 

Spatial and Institutional Approach, Banco Mundial, Washington, 2009) 

- Cheias e planeamento urbano. Freetown, Serra Leoa. 

(http://www.eeas.europa.eu/archives/delegations/sierra_leone/eu_sierra_leone/tech

_financial_cooperation/infrastructure/the_freetown_development_plan/index_en.htm) 

- Tanzânia — Aeronaves não tripuladas ajudam as comunidades a cartografar o risco 

de cheias nos bairros degradados de Dar Es Salaam 

(http://floodlist.com/africa/tanzania-drones-help-communities-map-flood-risk-dar-es-

salaam-slums) 

A presente secção inclui estudos de caso constantes da literatura neste domínio. O 

objetivo é enquadrar os ensinamentos de uma maneira que facilite a aprendizagem a 

partir da experiência. O quadro 11 apresenta uma lista preliminar de ações de 

adaptação, identificadas na literatura internacional, e as boas práticas disponíveis em 
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relação a cinco setores principais. Estas representam exemplos que podem servir de 

inspiração para a escolha das ações de adaptação indicadas para o contexto local. As 

ações podem ser estruturadas como ações estratégicas, associadas a alertas e 

comunicações, e como medidas técnicas. Progressivamente, esta lista será completada 

com exemplos dos signatários do CoM. Serão necessárias medidas suplementares, 

também dependentes das necessidades locais e da situação nacional. Ainda assim, as 

ações indicadas no quadro infra podem ser consideradas um ótimo ponto de partida. 

Quadro 11.  Ações de adaptação por setor. 

Setor Ações 

S
a
ú
d
e
 p

ú
b
li
c
a
 

e
 q

u
a
li
d
a
d
e
 d

e
 v

id
a
 

Ações 
estratégicas 

Melhorar regularmente os sistemas de monitorização, a fim de garantir a deteção de 
qualquer desenvolvimento de doenças ou problema grave de saúde pública e a sua 
resolução eficiente numa fase precoce. 

Melhorar as capacidades de acolhimento, assegurando que os municípios tenham 
instalações climatizadas bem estabelecidas, tais como hospitais, serviços de 
atendimento municipal, mesquitas, etc., capazes de proteger os cidadãos que não 
dispõem das infraestruturas necessárias para se protegerem de fenómenos 
meteorológicos extremos, como ondas de calor, tempestades ou cheias. 

Alerta e 
comunicação 

Desenvolver e assegurar a manutenção regular de um sistema de alerta precoce que 
possa avisar antecipadamente os cidadãos em caso de fenómenos meteorológicos 
extremos. Estes sistemas devem ser criados o mais depressa possível e estar ligados 
aos sistemas nacionais, para poderem transmitir mensagens da forma mais eficiente e 
célere aos cidadãos. 

Levar regularmente a cabo campanhas pedagógicas e de sensibilização, com vista a 
informar as pessoas sobre os potenciais impactos na saúde das ondas de calor, cheias 
ou doenças transmitidas por vetores e sobre a forma de lhes dar resposta. 

Medidas 
técnicas 

Melhorar regularmente a qualidade da água que pode servir para suprir as 
necessidades básicas dos cidadãos durante as ondas de calor. 

Melhorar o controlo da qualidade das redes de esgotos, das lixeiras, das águas 
estagnadas e dos sistemas de drenagem, a fim de prevenir o alto risco de se tornarem 
verdadeiros reservatórios de doenças. 

Identificação de potenciais pontos críticos de desenvolvimento de doenças transmitidas 
por vetores. 

G
e
s
tã

o
 d

e
 i
n

fr
a
e
s
tr

u
tu

r
a
s
 

Ações 
estratégicas 

Desenvolver bons sistemas para assegurar a gestão adequada dos fluxos de água, 
especialmente no caso de fortes ondas que possam superar as capacidades de 
absorção dos municípios. 

Melhorar a monitorização das infraestruturas para precaver problemas relacionados 
com fenómenos extremos, tais como cheias e ondas de calor, e resolver rapidamente 
os problemas que possam surgir. 

Desenvolver modelos inteligentes para prognosticar a procura e o aprovisionamento de 
eletricidade, por forma a evitar apagões em períodos de ondas de calor. 

Novas especificações aplicáveis às pontes, de acordo com os fluxos máximos previstos 
durante cheias ou subidas do nível do mar e temperaturas mais altas. 

Alerta e 
comunicação 

Desenvolver sistemas de alerta precoce para avisar os cidadãos caso parte de uma 
infraestrutura tenha sofrido, ou venha previsivelmente a sofrer, danos graves. 

Levar regularmente a cabo campanhas de sensibilização, com vista a reforçar os 
conhecimentos das pessoas e a aconselhá-las sobre formas de poupar água e utilizar a 
eletricidade de modo eficiente. 

Medidas 
técnicas 

Desenvolver sistemas de drenagem eficientes e sustentáveis. 

Criação de reservatórios de água subterrâneos. 

Construção de instalações de dessalinização baseadas na melhor tecnologia disponível. 

Criar ou modernizar sistemas de defesa contra cheias perto de instalações afetadas. 
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G
e
s
tã

o
 d

e
 e

d
if

íc
io

s
 

Ações 
estratégicas 

Alterar as normas de construção, a fim de promover estruturas mais energeticamente 
eficientes e tolerantes ao calor. 

Instituir incentivos para edifícios inovadores e respeitadores do ambiente. 

Desenvolver um planeamento integrado do uso do solo com um sistema de zonamento 
em função das diferentes áreas. 

Medidas 
técnicas 

Aproximar-se mais de uma ecologização das infraestruturas, como, por exemplo, 
desenvolver os telhados e as paredes dos edifícios e cobri-los com mais plantas, a fim 
de aumentar a quantidade de sombra e refrescar o ambiente, gerando um efeito de 
arrefecimento do ambiente 

Desenvolver zonas verdes nos municípios, plantando árvores e instalando fontes, para 
ajudar a reduzir o efeito de ilha de calor urbana. 

E
c
o

n
o
m

ia
 

Ações 
estratégicas 

Elaboração de um plano de gestão das secas, da água e das águas subterrâneas. 

Alerta e 
comunicação 

Ensinar aos turistas e aos cidadãos formas de conservar os recursos naturais, 
principalmente durante fenómenos meteorológicos extremos. 

Medidas 
técnicas 

Utilização de práticas de irrigação gota a gota. 

Promover a utilização de tecnologias de energias renováveis. 

B
io

d
iv

e
r
s
id

a
d

e
 

Medidas 
estratégicas 

Estabelecer um plano de gestão de incêndios. 

Elaborar um plano integrado de gestão do litoral. 

Medidas 
técnicas 

Melhorar ou desenvolver a realimentação ou renovação de praias (38) 

6.3 Elaboração do plano: ações de acesso à energia 

Perto de 30 países da África Subsariana estão em vias de concluir as suas agendas de 

ação, que definem uma abordagem personalizada à escala nacional para realizar os 

objetivos SEforALL («energia sustentável para todos») (World Bank, 2017). A maioria 

destas agendas de ação na África Subsariana incluem a definição das metas nacionais 

relativas ao acesso à energia para 2030: Angola estipulou uma meta de acesso a 100% à 

eletricidade e a tecnologias limpas para cozinhar, e a Nigéria, metas de 95% e 80%, 

respetivamente; a Tanzânia fixou como meta um acesso superior a 75% para ambos, e o 

Uganda, superior a 98% também para ambos.  A energia é um elemento-chave para 

satisfazer as necessidades básicas e alcançar os objetivos de desenvolvimento 

socioeconómico: acesso à energia, combustível para cozinhar, aquecimento e iluminação 

nas habitações, energia elétrica para a indústria e a agricultura, e produtos petrolíferos 

para os transportes. O acesso à energia está ligado a outros serviços básicos, como a 

água e o saneamento. A utilização da energia, os tipos de energia utilizados e a falta de 

acesso a energia suficiente têm implicações de longo alcance para o desenvolvimento 

económico dos municípios, a sua saúde ambiental e os mais pobres. O acesso à energia é 

um dos fatores que unem o desenvolvimento humano, o crescimento económico e a 

sustentabilidade. Viver sem energia tem repercussões num vasto conjunto de indicadores 

de desenvolvimento, designadamente a saúde, a educação, a segurança alimentar, a 

igualdade de género, os meios de subsistência e a redução da pobreza. Por conseguinte, 

para que a África Subsariana logre uma redução da pobreza energética e um acesso 

sustentável a fontes de energia renováveis para todos, será necessário reexaminar 

urgentemente os recursos e os quadros políticos e regulamentares de apoio à prestação 

de serviços de energia. Os municípios têm um papel importante a desempenhar na 

transição para um panorama energético mais sustentável em África (quadro 12). 

                                           
(38) A colocação artificial de areia numa linha costeira que sofreu os efeitos da erosão, com o intuito de manter 
a quantidade de areia presente na costa. 
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Quadro 12. Abordagens recomendadas perante os desafios urbanos  

 Acelerar a transição 
para tecnologias mais 
limpas para cozinhar 

Potenciar a utilização de 
energias renováveis 

Aumentar a eficiência 
energética dos edifícios e 
aparelhos 

Benefícios para 
as populações 
insuficientemente 
servidas 

Saúde: combustíveis 
modernos proporcionam 
reduções drásticas das 
emissões de partículas e 
da mortalidade 
associada a esse 

problema. 

Plano económico: 
poupanças significativas 
de tempo e dinheiro, 
melhorias na 
produtividade de 
empresas do setor 
informal. 

Acesso: responde à 
necessidade urgente de 
disponibilizar acesso à 
eletricidade, em particular 
nas comunidades informais. 

Fiabilidade: fornecimento 

de eletricidade mais fiável. 

Plano económico: os 
custos da energia solar 
fotovoltaica estão a diminuir 
rapidamente; maior redução 
de custos comparativamente 
ao gasóleo, melhorias na 
produtividade, fonte de 
rendimento potencial se os 
proprietários puderem 
revender à rede (enquanto 
«prossumidores»). 

Plano económico: redução 
significativa de custos 
resultante de um menor 
consumo de energia no 
setor doméstico, maior 
produtividade. 

Saúde, Segurança, 
Conforto: espaços 
residenciais e profissionais 
mais seguros, mais 
confortáveis e de maior 
qualidade, com menos 
doenças respiratórias e 
relacionadas com o calor. 

Benefícios 
globais para a 
economia e o 
ambiente no 
município.  

Tecnologias mais limpas 
para cozinhar diminuem 
a poluição do ar exterior 
causada por 
combustíveis sólidos. 

Emissões de GEE mais 
baixas. 

Redução de custos nos 
casos em que existem 
subsídios de elevado 
valor. 

Custos de novas 
infraestruturas de 
distribuição evitados. 

Menos procura de 
eletricidade. 

Emissões de GEE mais 
baixas. 

Segurança energética e 
resiliência climática. 

Desenvolvimento das 
empresas locais. 

Reforço da produtividade 
energética. 

Diminuição da necessidade 
de aumentar a capacidade 
instalada. 

Redução significativa de 
custos com a energia. 

Benefícios em termos de 
poluição atmosférica nos 
municípios dependentes de 
redes de eletricidade 
«suja». 

Fonte: Westphal et al., 2017 

 Ações estratégicas para melhorar o acesso à energia 

A departamentalização no seio do governo local significa geralmente que os municípios 

não conhecem exaustivamente o consumo de energia, as questões energéticas e as 

iniciativas no domínio da energia dentro das respetivas fronteiras. Esse conhecimento é 

mais bem reunido e percebido para fundamentar o planeamento energético a longo prazo 

(Batchelor et al., 2017). 

Elaborar um relatório sobre o estado da energia. Este documento resume o atual 

consumo e fornecimento de energia e as principais questões energéticas num município. 

Pode ser utilizado para debates com os seus colegas, ajudando-os a entender o papel da 

energia no município. 

Desenvolver uma estratégia para a energia sustentável. Este documento coordenará o 

planeamento energético com uma visão abrangente da energia no município e definirá 

metas realistas em matéria de energias renováveis e de eficiência energética, com base 

em dados atuais. 

Desenvolver um plano de ação. Este documento delineia de que forma serão atingidas as 

metas e explora as oportunidades técnicas de combate à pobreza energética, assim como 

os desafios políticos inerentes à promoção e implantação destas tecnologias.  
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Caixa 11. Recomendações em prol de uma mudança substancial para um acesso 

melhorado à energia no setor doméstico  

• Alinhar e coordenar os planos e as políticas do governo 

• Reforçar os sistemas de informação e de dados a nível do município 

• Rever e repensar a forma como as políticas são aplicadas 

• Incluir as comunidades e a sociedade civil 

 Acesso à eletricidade 

O ambiente das políticas sobre o acesso à energia tem dado especial ênfase à 

disponibilização do acesso à eletricidade. Por outro lado, a evolução recente do preço das 

tecnologias do setor das energias renováveis tem suscitado um debate quanto à melhor 

forma de garantir esse acesso. As diferentes abordagens incluem as seguintes 

tecnologias (Morrissey, 2017): 

Redes de larga escala: a expansão da rede elétrica central constitui a abordagem mais 

consolidada no que respeita à disponibilização do acesso à eletricidade. Na África 

Subsariana, onde a regulamentação é muitas vezes inadequada, as empresas de serviços 

públicos têm apresentado um desempenho francamente mau. 

Minirredes: As minirredes ainda são capazes de fornecer eletricidade em quantidades 

suficientes para corresponder aos serviços prestados pela rede. Todavia, o atual custo 

dos componentes renováveis e do armazenamento em baterias é suscetível de afetar 

negativamente o custo da eletricidade quando comparado com a energia da rede. Além 

disso, embora os custos iniciais das minirredes sejam inferiores aos da expansão da 

rede, continuam elevados comparativamente aos rendimentos dos empresários locais 

(que, em princípio, serão responsáveis por financiar e gerir as redes em causa). 

Sistemas solares domésticos (SSD): Os SSD têm capacidade para fornecer 

eletricidade a casas isoladas, que se encontrem demasiado dispersas para estarem 

ligadas através de minirredes. Contudo, os SSD padecem de uma capacidade limitada, 

suficiente apenas para alimentar aparelhos de iluminação, tecnologias da informação e 

das comunicações (TIC), lazer e arrefecimento. Acresce que a eletricidade gerada pelos 

SSD é mais cara do que a eletricidade proveniente quer da rede quer das minirredes. 

Embora os SSD possam aprovisionar às famílias volumes de eletricidade para as 

necessidades básicas, poderão também ser afetados por questões regulamentares e ficar 

comprometidos nos casos em que os furtos de painéis solares são um problema real e 

em que a procura no sistema cresce rapidamente. Devido ao elevado potencial de 

irradiação, à descida do custo dos painéis fotovoltaicos, à rapidez da sua implantação e 

ao baixo investimento de capital exigido (em comparação com ligações à rede), os 

sistemas solares domésticos podem revelar-se soluções atrativas nas zonas rurais de 

fraca densidade populacional da África Subsariana. Até com baixos níveis de eletrificação, 

especialmente lâmpadas solares, podem ser gerados benefícios económicos e não 

económicos substanciais. 

Aparelhos solares: os aparelhos solares fornecem eletrificação a uma escala ainda mais 

reduzida do que os SSD, pelo que têm o custo inicial mais baixo, embora tenham 

também o custo de eletricidade mais alto entre todas as tecnologias mencionadas. 

Apesar disso, atendendo ao elevado valor atribuído à energia elétrica para iluminação, 

aparelhos eletrónicos e arrefecimento, verificou-se que os aparelhos solares geram 

transições rápidas nas poupanças de energia no setor doméstico. Cumpre salientar que 

são poucos os países que instituíram normas relativas aos produtos solares fora da rede: 

A Etiópia, o Quénia e a Tanzânia — a par dos 15 países membros da Comunidade 

Económica dos Estados da África Ocidental — adotaram, ou estão em vias de adotar, 

normas nacionais aplicáveis aos produtos solares fora da rede (CLASP, 2018). 

O Quadro 13 apresenta uma síntese dos pontos fortes e dos desafios associados às 

tecnologias da eletricidade. 
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Caixa 12. Eletrificação de zonas rurais fora da rede com energia solar em 

Moçambique 

O mercado da eletrificação de zonas rurais fora da rede em Moçambique é dominado pelo 

Fundo de Energia (FUNAE), uma agência governamental financiada a 100% pelo 

Estado/doadores, que controla toda a cadeia de valor (conceção, execução, 

financiamento e, amiúde, exploração em cooperação com as autoridades locais). Em 

muitos casos, o próprio FUNAE executa e explora os projetos, em conjunto com as 

comunidades/municipalidades locais, bastando-lhe obter os equipamentos junto dos 

fornecedores. Embora o trabalho do FUNAE seja louvável pelo facto de ter trazido a 

energia elétrica a milhares de pessoas em zonas rurais e pobres, esta atividade não 

facilita a entrada do setor privado (exceto como fornecedor de equipamentos) nestas 

zonas, que, de outra forma, poderiam estar abertas às empresas e à inovação (p. ex., 

exploração de minirredes com sistemas híbridos — energia solar, mini-hídrica, eólica e 

geradores a gasóleo como reserva; soluções energéticas contentorizadas; utilização 

produtiva da energia elétrica). 

Fonte: Vaz et al., 2011 

Caixa 13. Eletrificação de bairros degradados no Quénia 

Proporcionar acesso à eletricidade aos mais pobres parece um desafio tremendo. Mas há 

exemplos que ilustram como as novas abordagens podem ajudar a ultrapassar as 

dificuldades. Um exemplo recente é o da Empresa de Iluminação e Eletricidade do Quénia 

(KPLC), que, com o apoio do Banco Mundial, tem vindo a aumentar o número de ligações 

legais nas áreas pobres, entre as quais o bairro degradado de Kibera. Embora o 

programa tenha registado dificuldades em arrancar numa fase inicial, com apenas 

5 000 ligações em 2014, um ano mais tarde já se contavam 150 000 ligações. A KPLC 

alterou o seu processo empresarial: em vez de eliminar as ligações ilegais, ouviu os 

líderes das comunidades e promoveu os benefícios das ligações legais. Colaborou com o 

Projeto de Requalificação das Comunidades Informais do Quénia (apoiado pelo Banco 

Mundial). O Banco Mundial financiou cada uma das ligações legais realizadas pela KPLC 

— o que permitiu diminuir o custo da eletricidade, aplicando a abordagem da «última 

milha», e assegurar eletricidade disponível para todas as famílias. Consequentemente, 

usar energia elétrica legalmente tornou-se menos dispendioso para os consumidores do 

que recorrer a conexões ilegais (Banco Mundial, 2015). Em meados de 2016, a KPLC 

comunicou que 60% do bairro degradado de Kibera estava ligado à rede. A capacidade 

para aumentar a eletrificação não depende unicamente de financiamento e da 

disponibilidade de recursos. A aplicação de políticas inovadoras e de um quadro 

estratégico podem contribuir para uma aceleração deste processo. 

Fatores de êxito: aplicando uma abordagem de base comunitária, a KPLC aumentou o 

número de habitações ligadas à rede ao abrigo do seu programa para as comunidades 

informais, de 5 000 para mais de 150 000 em apenas um ano. Em primeiro lugar, a KPLC 

mudou a sua forma de fazer negócios, adotando uma abordagem de base comunitária 

nas comunidades dos bairros degradados. Na prática, deixou de eliminar as ligações 

ilegais e, em vez disso, optou por dar maior ênfase à interação com os membros e 

líderes das comunidades e por promover os benefícios das ligações legais — segurança, 

fiabilidade e acessibilidade económica. A empresa de serviços públicos também 

intensificou a sua colaboração com o Projeto de Requalificação das Comunidades 

Informais do Quénia (KISIP), um programa do governo apoiado pelo Banco Mundial com 

redes vastas e uma boa reputação no seio dos bairros degradados. Esta colaboração 

ajudou a KPLC a «segmentar» as zonas de bairros degradados do país e a identificar 

aquelas em que a nova abordagem teria maiores probabilidades de sucesso. 

Fonte: Banco Mundial, 2015. 

http://www.worldbank.org/en/news/feature/2015/08/17/bringing-electricity-to-kenyas-

slums-hard-lessons-lead-to-great-gains. 

  

http://www.worldbank.org/en/news/feature/2015/08/17/bringing-electricity-to-kenyas-slums-hard-lessons-lead-to-great-gains
http://www.worldbank.org/en/news/feature/2015/08/17/bringing-electricity-to-kenyas-slums-hard-lessons-lead-to-great-gains
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Quadro 13.  Tecnologias da eletricidade, pontos fortes e desafios.  

  Principais características Pontos fortes Desafios 

Expansão 
da rede 

Êxito no aprovisionamento de 
eletricidade à população em 
todo o mundo. 
Vantagem inerente às 
economias de escala. 
Papel significativo do Estado. 

Possibilidade de vender 
eletricidade a um custo 
reduzido. 
Possibilidade de fornecer 
grandes quantidades de 
eletricidade. 
Essencial para aumentar a 
penetração global das 

renováveis. 

Construção muito 
dispendiosa. 
Burocracia e falta de resposta 
a nível estatal. 
Forte dependência atual dos 
combustíveis fósseis. 

Minirrede Economias de escala muito 
limitadas. 
Futuras reduções no preço do 
armazenamento. 

Margem muito grande para as 
energias renováveis. 
Possibilidade de fornecer 
grandes quantidades de 
eletricidade. 
Custos de capital mais 
reduzidos. 
Implantação rápida. 
Participação do setor privado. 

Possível falta de cadeias de 
abastecimento e de pessoal 
competente qualificado. 
Desafios para as novas 
tecnologias. 

SSD Nenhuma economia de escala Participação importante do 
setor privado 
100% de energias renováveis. 
Tecnologia estabelecida. 

Eletricidade dispendiosa. 
Quantidades limitadas de 
eletricidade. 

Aparelhos 
solares 

Nenhuma economia de escala 100% de energias renováveis. 
Participação importante do 
setor privado. 
Potencial para estimular 
rápidas mudanças na 
utilização de combustíveis 
pelo setor doméstico. 

Quantidades de eletricidade 
muito limitadas. 
Eletricidade muito 
dispendiosa. 
Controlo da qualidade difícil 
de efetuar em diferentes 
aparelhos. 

Fonte: Morrissey, 2017 

Caixa 14. Potencial e limitações dos SSD 

Anna Aevarsdottir e os seus colegas analisam o potencial e as limitações da energia solar 

fora da rede. Os autores defendem que, devido ao elevado potencial de irradiação, à 

descida do custo dos painéis fotovoltaicos, à rapidez da sua implantação e ao baixo 

investimento de capital exigido (em comparação com ligações à rede), os sistemas 

solares domésticos podem revelar-se soluções atrativas nas zonas rurais de fraca 

densidade populacional da África Subsariana. Até com baixos níveis de eletrificação, 

especialmente lâmpadas solares, podem ser gerados benefícios económicos e não 

económicos substanciais. Os autores citam um estudo levado a cabo na Tanzânia, que 

revelou determinados benefícios das lâmpadas solares, entre os quais pagamentos mais 

reduzidos pela iluminação, pelo querosene e pelo carregamento de telemóveis, a par de 

um aumento dos rendimentos e até dos níveis de felicidade. No entanto, será necessário 

dar resposta às limitações na disponibilidade e capacidade para pagar, mediante 

mecanismos de financiamento mais abrangentes, regimes de pagamento flexíveis e, 

eventualmente, subsídios seletivos a curto prazo. Além do mais, é improvável que as 

soluções disponíveis fora da rede forneçam a eletricidade necessária para utilizações 

produtivas em maior escala; estas atividades exigirão soluções de minirredes ou na rede. 

Fonte: Aevarsdottir, A., in Morrissey, 2017. 
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 Energias renováveis 

Os municípios devem selecionar os recursos específicos de energias renováveis que 

melhor se adequam às respetivas circunstâncias. Por exemplo, os sistemas solares 

fotovoltaicos são indicados para os municípios nas regiões de baixa latitude e elevados 

níveis de insolação; a energia geotérmica é adequada para os municípios situados perto 

de placas tectónicas; e a bioenergia é mais habitual nas proximidades de zonas com 

indústria florestal. Por norma, os municípios com estes recursos essenciais tentam e 

desenvolvem, ou atraem, empreendimentos e investimentos diretamente relacionados 

com os respetivos recursos. Geralmente, estes empreendimentos incluem centrais de 

produção combinada de calor e eletricidade (PCCE) a partir da valorização energética, 

sistemas de aquecimento geotérmico, coletores térmicos solares em telhados e sistemas 

solares fotovoltaicos integrados nos edifícios. Outros tipos de vetores de energia 

renovável, tais como a energia eólica, a energia hidroelétrica, a energia solar de 

concentração, a biomassa sólida e os biocombustíveis líquidos, precisam normalmente de 

ser adquiridos fora do município e trazidos por meio de linhas de distribuição, condutas, 

estradas, vias férreas ou navios. 

Para uma descrição pormenorizada do aquecimento solar da água, da energia solar 

fotovoltaica, da energia solar de concentração e da tecnologia eólica, consultar (SEA, 

2017).  

Tendo em conta o papel essencial da tecnologia fotovoltaica nos sistemas energéticos 

vindouros, são necessárias estratégias para gerir os futuros grandes volumes de painéis 

fotovoltaicos em fim de vida. Estão hoje disponíveis tecnologias de reutilização e de 

reciclagem, embora a falta de volume de resíduos no curto prazo impossibilite a obtenção 

de economias de escala (39). De igual modo, a gestão de fim de vida de baterias no setor 

da energia solar fora da rede cria novos desafios correlatos (40).   

6.3.3.1 Recomendações de políticas destinadas aos governos locais para 

melhorar o acesso à eletricidade e potenciar a utilização de energias 

renováveis (41) 

 Políticas centradas no consumidor: demasiadas vezes, o planeamento do acesso à 

energia é abordado exclusivamente sob prismas técnico-económicos, sem questionar 

verdadeiramente a forma como estes serviços são percebidos, utilizados e pagos 

pelos consumidores. Porém, para servir bem a população, requer uma compreensão 

das questões subjacentes à capacidade para pagar, à disponibilidade para pagar, ao 

valor da energia não servida e ao modo como os consumidores valorizam os 

diferentes atributos dos serviços de energia. Em suma, para medidas de acesso à 

energia bem-sucedidas, são necessárias políticas e modelos de negócios centrados no 

consumidor (Morrissey, 2017). 

 O planeamento deve centrar-se nos serviços de energia prestados: é conveniente 

passar de um planeamento descendente para um planeamento ascendente do 

sistema elétrico.  

 A governação deve envolver partes interessadas de vários setores, e não apenas do 

setor da energia, assim como as autoridades locais. Um quadro integrado do acesso à 

eletricidade assenta num ambiente sólido e favorável, num fornecimento estável de 

produtos e serviços e numa forte procura por estes produtos e serviços.  

                                           
(39) Para mais informações sobre esta questão, consultar o anexo 9 da «versão alargada do guia» e contactar o 
grupo de trabalho 12 da Agência Internacional da Energia, que, entre outras atividades, se centra na 
reciclagem de resíduos de fabrico e módulos gastos. Alguns documentos e relatórios de boa qualidade podem 
ser encontrados no respetivo sítio Web (http://www.iea-pvps.org/index.php?id=56). 
(40) Para mais informações sobre esta matéria, consultar o anexo 11 da «versão alargada do guia» e o 
documento do GIZ: «END-OF-LIFE MANAGEMENT OF BATTERIES IN THE OFF-GRID SOLAR SECTOR - How to 
deal with hazardous battery waste from solar power projects in developing countries?» disponível em:  
https://www.giz.de/de/downloads/giz2018-en-waste-solar-guide.pdf.  
(41) (IEA, 2009) 

http://www.iea-pvps.org/index.php?id=56
https://www.giz.de/de/downloads/giz2018-en-waste-solar-guide.pdf.


 

60 

 Independentemente do seu tamanho, os municípios devem desenvolver políticas para 

apoiar a implantação de energias renováveis em articulação com outras políticas, 

incluindo as políticas nacionais relativas a objetivos de sustentabilidade e às 

alterações climáticas e as políticas locais em matéria de segurança energética, acesso 

à energia, à saúde, ao emprego, à igualdade e à redução das necessidades 

energéticas. As políticas não diretamente ligadas à energia, mas suscetíveis de 

influenciar a adoção das energias renováveis, podem ter impactos diretos ou 

indiretos. 

 Um ambiente favorável, com políticas, instituições, planeamento estratégico, 

regulamentação e incentivos adequados, é imperativo para alcançar um acesso 

universal. Ao lidarem com questões energéticas, as autoridades locais podem ser 

limitadas ou habilitadas nos resultados que podem obter através dos instrumentos de 

políticas nacionais. Se, a título de exemplo, uma lei no domínio da construção 

englobar normas de construção com especificações relativas à eficiência energética, 

as autoridades podem apoiar-se nas mesmas como forma de melhorar o desempenho 

energético do novo parque edificado. Por exemplo, um exame dos instrumentos de 

políticas no domínio da energia em 46 países da África Subsariana demonstrou que 

63% tinham algum tipo de política energética nacional em vigor e que 48% 

contavam, inclusivamente, com algum tipo de instrumento especificamente ligado às 

energias renováveis (nalguns casos, relativos a tecnologias específicas, p. ex., 

energia solar, biogás) (Batchelor et al., 2017). 

 Antes de ser promovido o recurso às energias renováveis, deve ser levada a cabo 

uma avaliação dos recursos energéticos disponíveis, juntamente com análises das 

futuras necessidades energéticas e dos custos de fornecimentos alternativos, por 

forma a satisfazer as necessidades de aquecimento, arrefecimento, eletricidade e 

transportes. A avaliação deve incluir o potencial de projetos de energias renováveis 

com base no abastecimento de água, nos resíduos e nos solos geridos pela 

autoridade local. 

 A evolução dos sistemas energéticos descentralizados irá variar em função da 

localização, das infraestruturas de energia existentes, dos recursos de energias 

renováveis disponíveis e do estatuto de propriedade das empresas energéticas. Os 

governos locais poderiam assumir um papel preponderante, desenvolvendo políticas 

que apoiariam a transição do setor da energia convencional para um sistema menos 

centralizado. 

 Definição de prioridades: tendo em conta que os recursos são limitados, as AL 

definiriam as suas próprias prioridades, metas e ações, com base numa avaliação 

prévia e no conhecimento das circunstâncias locais. Serviços de energia para a 

prestação de cuidados de saúde, escolas ou acesso a água limpa; descobrir as áreas 

em que os serviços não são suficientes evidenciará o objeto que as prioridades devem 

visar.  

 A elaboração de políticas de implantação de energias renováveis deve ser articulada 

com medidas em prol da eficiência energética. Em vários países, as principais cidades 

tentaram reduzir as suas necessidades energéticas mediante uma maior eficiência e 

de incentivos à gestão da energia, medidas que foram reconhecidas como prioridades 

estratégicas essenciais. A instauração de políticas paralelas no sentido de apoiar a 

utilização de energias renováveis por parte da comunidade local é, regra geral, uma 

medida sensata. 
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Caixa 15. Estratégia para as energias renováveis do distrito de Kasese 

O distrito de Kasese desenvolveu uma estratégia para as energias renováveis com vista a 

orientar as suas iniciativas de promoção e distribuição de tecnologias de energias limpas, 

renováveis e eficientes por meio da sua parceria público-privado (PPP), como alternativa 

à exploração insustentável da nossa vegetação natural para fins de fornecimento de 

energia. 

O setor da energia no distrito de Kasese inclui fontes de energia produzidas localmente 

ou importadas. O objetivo global da estratégia de energias renováveis é diversificar as 

fontes e tecnologias de fornecimento de energia no distrito, visando um acesso a 100% 

às energias renováveis até 2020. Define o desígnio, os objetivos estratégicos, os 

princípios e as metas do distrito para a promoção e execução dos investimentos em 

energias renováveis nesse território. 

Para mais informações, o documento está disponível em: 

https://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/kasese_district_renewable_energy_st

rategy.pdf. 

 Combustíveis e tecnologias limpas para cozinhar 

Na África Subsariana, 80% da população recorre à biomassa para cozinhar (OECD / IEA, 

2017). Embora se preveja um aumento da percentagem de pessoas com acesso a 

combustíveis modernos para cozinhar, as elevadas taxas de crescimento demográfico em 

África significam que, em números absolutos, a quantidade de pessoas que recorrem à 

biomassa deverá continuar a aumentar nos próximos anos, exercendo uma pressão 

crescente sobre as reservas de biomassa. Nestas últimas décadas, o aumento da 

eficiência na confeção de alimentos foi mormente motivado por preocupações ambientais 

— desflorestação e aquecimento global. Mais recentemente, começou a perceber-se o 

impacto da confeção de alimentos na saúde, especialmente das mulheres e crianças. 

Morrem 4,3 milhões de pessoas no mundo devido a doenças causadas pela confeção de 

alimentos com combustíveis sólidos (sobretudo biomassa) (OECD / IEA, 2017).  

Os dados revelados pelo mais recente estudo da Organização Mundial da Saúde (OMS) 

sobre a incidência das doenças a nível mundial demonstram que perto de 

600 000 africanos morrem anualmente e milhões sofrem de doenças crónicas devido à 

poluição atmosférica causada pelos fogões e combustíveis para cozinhar ineficientes e 

perigosos que são utilizados tradicionalmente naquele continente (Kammila et al., 2014). 

As doenças em causa incluem acidentes vasculares cerebrais, doenças cardiovasculares, 

doenças pulmonares obstrutivas crónicas (DPOC), pneumonias e cancro do pulmão. 

Cozinhar acarreta outros perigos, como os riscos de incêndio e de queimaduras; estima-

se que cerca de 300 000 pessoas morram anualmente por queimaduras em todo o 

mundo.  

As zonas de bairros degradados densamente povoadas são particularmente vulneráveis 

aos incêndios provocados por combustível derramado, uma vez que os materiais de 

construção não são ignífugos e devido à falta de acessos rodoviários para as viaturas de 

combate aos incêndios. As mulheres e raparigas, a quem é principalmente confiada a 

tarefa de cozinhar, passam várias horas por semana a recolher madeira para 

combustível, o que se traduz na perda de oportunidades para aumentar os rendimentos 

ou estudar, e coloca em risco a sua segurança. O uso extensivo de biomassa nas zonas 

urbanas conduz à desflorestação das zonas circundantes, o que leva os fornecedores a 

terem de se deslocar para mais longe para obter carvão, aumentando assim os preços.  

A queima de biomassa, especialmente em lareiras abertas e fornos ineficientes, emite 

gases com efeito de estufa, que contribuem para as alterações climáticas a uma escala 

mundial (Batchelor et al., 2017). 

A forma de cozinhar tradicional em África recorre a uma fogueira de três pedras. Esta 

não é uma prática ideal nas zonas urbanas, onde a madeira não está imediatamente 

disponível, pelo que o carvão tende a ser o combustível escolhido. Apesar de os 

https://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/kasese_district_renewable_energy_strategy.pdf
https://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/kasese_district_renewable_energy_strategy.pdf
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residentes em zonas urbanas terem, naturalmente, maior acesso a combustíveis 

modernos para cozinhar, como o GPL e a eletricidade, a maioria continua a recorrer à 

biomassa (Batchelor et al., 2017). Mesmo em habitações que utilizam fontes de energia 

modernas como combustíveis principais para cozinhar, também são utilizados vários 

outros combustíveis em determinados casos (p. ex., quando um cilindro de GPL está 

vazio ou quando há limitações financeiras), em determinadas ocasiões (p. ex., em 

reuniões familiares), ou para determinados fins (p. ex., para confecionar fritos, aquecer 

água para chá, preparar guisados, etc.) — trata-se de um fenómeno conhecido como fuel 

stacking (acumulação de combustíveis).  

O cenário de manutenção da situação atual relativamente ao crescimento do setor das 

tecnologias limpas e melhoradas para cozinhar é encorajante, mas não chega em termos 

de potencial e necessidade. As dinâmicas de mercado existentes assegurarão que 

dezenas de milhões de novas habitações na África Subsariana passarão a ter acesso, pelo 

menos, a soluções para cozinhar minimamente melhoradas no final da década, sem 

qualquer intervenção adicional. Contudo, até 2020, no cenário de manutenção da 

situação atual, 80% da população africana continuaria sem soluções limpas para cozinhar 

e mais de 60%, sem acesso sequer a soluções para cozinhar minimamente melhoradas 

(Kammila et al., 2014). Além disso, na ausência de investimento significativo dos setores 

público e privado, a generalização das soluções limpas para cozinhar na África 

Subsariana será fortemente desequilibrada — com uma implantação bem-sucedida em 

alguns países, designadamente o Gana, o Quénia, o Senegal e a África do Sul (onde a 

penetração agregada dos FBM e combustíveis limpos já ascende a mais de 50%), que 

serão exceções entre uma maioria esmagadora de países da África Subsariana ainda 

dominados por uma cozinha tradicional baseada em combustíveis sólidos. 

Caixa 16. Campanhas de sensibilização «Fumbalive» e marca «Good Stove 

Better Cooking» 

O Ministério da Energia e do Desenvolvimento Mineiro do Uganda, em conjunto com a 

Aliança Global para Fogões Limpos e a Aliança Nacional para Fogões Limpos do Uganda 

(UNACC), lançou em 2016 uma campanha designada «Fumbalive», com o intuito de 

incentivar os consumidores a adotar a utilização de fogões melhorados como forma de 

promover práticas de poupança de energia na confeção de alimentos. Os fogões 

melhorados produzidos localmente foram claramente sinalizados com o selo «Good Stove 

— Better Cooking», uma marca de qualidade da confeção de alimentos, que constitui 

uma indicação normalizada de fogões genuínos.  

Trata-se do primeiro programa de certificação de fogões melhorados no Uganda. As 

políticas de transformação do mercado — a saber, normas e etiquetagem — podem 

ajudar a acelerar a transição para fogões mais limpos e eficientes, que consumam menos 

combustível. No caso do Uganda, as marcas «Good stove better cooking» funcionam 

como selos de qualidade que permitem aos compradores identificar fogões de qualidade. 

Todos os fogões promovidos por essa marca foram testados para: poupar pelo menos 

40% no consumo (específico) de combustível e demonstrar reduções mensuráveis e 

significativas das emissões. 

Fonte: http://www.cleancooking2015.org e  

http://cleancookstoves.org/about/news/04-06-2016-alliance-launches-fumbalive-

cookstoves-campaign-in-uganda.html.  

  

http://www.cleancooking2015.org/
http://cleancookstoves.org/about/news/04-06-2016-alliance-launches-fumbalive-cookstoves-campaign-in-uganda.html
http://cleancookstoves.org/about/news/04-06-2016-alliance-launches-fumbalive-cookstoves-campaign-in-uganda.html
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Figura 9. Panorâmica das soluções melhoradas e limpas para cozinhar 

 

Fonte: Kammila et al., 2014 

6.3.4.1 Recomendações de políticas destinadas aos governos locais para 

melhorar o acesso a tecnologias limpas para cozinhar (42). 

 Reforçar o apoio a soluções limpas para cozinhar, mantendo simultaneamente a 

dinâmica das tecnologias intermédias e básicas de FBM nos casos em que não 

sejam viáveis alternativas mais limpas a breve trecho. 

 Conceber intervenções para estimular uma mudança de comportamento dos 

consumidores; a mera distribuição de soluções e combustíveis para cozinhar mais 

limpos não produz os melhores resultados em termos ambientais e de saúde. O 

desafio inerente à obtenção dos benefícios de tecnologias limpas para cozinhar 

universais na África Subsariana não é meramente uma questão tecnológica e 

económica. À semelhança dos programas relativos à água e ao saneamento e a 

outras iniciativas no domínio da saúde pública, os esforços de promoção de 

soluções limpas para cozinhar só poderão cumprir os objetivos de impacto na 

saúde se forem acompanhados de uma mudança de comportamento em larga 

escala na população de utilizadores finais a que se destinam as referidas soluções. 

 Dar prioridade às abordagens de mercado, mas também instaurar subsídios 

diretos associados aos impactos na saúde e no clima. Os modelos norteados pelo 

mercado devem ser salientados sempre que tal for exequível, para assegurar a 

sustentabilidade. No entanto, a maximização dos benefícios climáticos e para a 

saúde poderá igualmente carecer de subsídios seletivos, criados no âmbito de 

                                           
(42) (Kammila et al., 2014). 
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mercados de carbono, e de mecanismos a jusante com metas concretas (p. ex., 

créditos baseados em resultados em relação aos benefícios para a saúde). 

 Apoiar a produção sustentável de alternativas limpas de biomassa e combustíveis 

renováveis, a par de esforços para melhorar a eficiência dos fogões e reduzir as 

emissões. Atendendo ao rápido aumento da procura, uma maior eficiência das 

soluções para cozinhar não será por si só suficiente, se não forem resolvidos os 

problemas de sustentabilidade nas cadeias de valor africanas de madeira para 

combustível. 

 Privilegiar o fornecimento dos bens públicos essenciais, a fim de acelerar o 

desenvolvimento do setor das tecnologias limpas para cozinhar. Os decisores 

devem dar destaque à educação dos consumidores, ao acesso a financiamento, ao 

financiamento da I&D, à disseminação de normas e realização de ensaios e à 

promoção de reformas orçamentais e comerciais (p. ex., reformas fiscais, pautais 

e das políticas de subsídios). 
 

Caixa 17. Rótulo de desempenho dos fogões no Gana  

Mais de 70% dos agregados familiares ganeses confecionam as suas refeições usando 

combustível de biomassa — principalmente madeira nas zonas rurais e carvão nas zonas 

urbanas. Todos os anos, os ganeses são também confrontados com mais de 

13 000 mortes relacionadas com o fumo, devido à confeção de alimentos com 

combustível de biomassa. Devido à sua constante proximidade para com as emissões dos 

fogões, as crianças com menos de cinco anos são o grupo mais vulnerável. 

Fontes: Orientações para um plano de mobilidade urbana sustentável: 

http://www.eltis.org/guidelines/sump-guidelines.  

  

http://www.eltis.org/guidelines/sump-guidelines
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Quadro 14. Combustíveis e tecnologias limpas para cozinhar.  

Intervenção 
com 
combustível 
limpo 

Descrição Âmbito de aplicação potencial 

Gás de 
petróleo 
liquefeito 
(GPL) 

Gás engarrafado constituído 
maioritariamente por propano e butano, 
sendo uma das alternativas disponíveis em 
larga escala mais eficazes aos combustíveis 
sólidos. Exige um forno a GPL ligado a um 

cilindro de GPL (com diferentes tamanhos 
disponíveis) por meio de um tubo flexível e 
de um dispositivo de regulação. Devem 
existir infraestruturas de distribuição para 
assegurar o abastecimento de combustível. 

O GPL já é um combustível amplamente 
utilizado nos agregados familiares urbanos 
de rendimento médio e na maioria dos 
países de rendimentos médios-baixos, para 
a totalidade ou grande parte das tarefas da 

confeção de alimentos, e representa cada 
vez mais uma alternativa viável para os 
agregados mais desfavorecidos em várias 
zonas com aprovisionamento e 
infraestruturas emergentes. 

Biogás Gás combustível (maioritariamente metano) 
produzido pela digestão anaeróbia de 
materiais orgânicos, tais como resíduos da 
atividade pecuária e, em menor grau, 
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. 

A construção e a instalação de unidades de 
biogás acarretam normalmente custos 
significativos e exigem alguma forma de 
auxílio financeiro, inclusivamente para os 
agregados familiares rurais de rendimento 
alto e médio. Um bom manuseamento e 
uma manutenção adequada da unidade são 
determinantes para assegurar a produção de 
biogás. 

Cozinha solar Os fornos solares sem emissões convertem a 
radiação solar em energia utilizada para 
cozinhar. 

Apesar de a fonte de energia em si ser 
gratuita, a utilização de energia solar para 
cozinhar está circunscrita a países e 
contextos com elevados níveis de radiação 
solar, e precisa de ter margem para 
variações diárias e sazonais. Estas 
características, bem como a necessidade de 
planear a utilização aproximadamente a 
meio do dia, limitam as possibilidades de 
promoção generalizada desta prática. 

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, nomeadamente 
materiais que contêm açúcar, amido e 
celulose. O etanol é um combustível 
renovável. 

Etanol: O baixo custo e a disponibilidade das 
matérias-primas para a produção de etanol 
tornam-no um combustível competitivo em 
diversos países, ainda que a disputa pelas 
terras com a produção agrícola, bem como a 
tributação relativa à utilização de álcool para 
produzir bebidas, possam constituir um 
desafio. 

O metanol é um combustível fóssil produzido 
a partir do gás natural ou de produtos 
petrolíferos, 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 setor 
da culinária depende da realização de 
estudos de viabilidade. 

Metanol: O potencial do metanol no mercado 
da culinária doméstica poderá ser maior nos 
países com reservas de gás natural. 

Fonte: Puzzolo et al., 2016 

6.4 Iluminação e aparelhos energeticamente eficientes  

Segundo a AIA, em 2013, a iluminação era responsável por 20% do consumo global de 

eletricidade. O recurso a iluminação energeticamente eficiente é um dos métodos mais 

simples de reduzir o consumo de energia, a qual poderá, assim, ficar disponível para 

outras utilizações (ver igualmente secção 6.1). 
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A iluminação inclui a energia consumida para a iluminação interior ou exterior das 

habitações, atualmente, proveniente da rede elétrica na maior parte dos casos. As 

lâmpadas incandescentes, que têm mais de um século de existência, estão a ser 

lentamente substituídas por equipamentos mais eficientes, como, por exemplo, lâmpadas 

fluorescentes, lâmpadas fluorescentes compactas e díodos emissores de luz (LED). Há 

cada vez mais países a adotar regulamentação no sentido de suprimir gradualmente a 

utilização de lâmpadas incandescentes. Os agregados que não têm qualquer acesso à 

eletricidade continuam a depender de formas tradicionais de iluminação, como os 

candeeiros de querosene e os candeeiros a GPL, ou inclusivamente, nalguns casos, velas 

e lanternas. Além disso, as aplicações solares fora da rede para a iluminação poderão 

ganhar importância no futuro. 

Mais de 108 TWh de eletricidade — quase 18% do consumo total de África em 2014 — 

serão poupados em 2030, se houver uma simples transição dos mercados para 

dispositivos de iluminação, frigoríficos, aparelhos de ar condicionado e motores mais 

eficientes (CLASP, 2018).  

A iluminação energeticamente eficiente pode ser implantada através das medidas 

seguintes (SEA, 2017):  

 Substituir as tradicionais lâmpadas incandescentes por lâmpadas fluorescentes 

compactas (LFC), 

 Substituir as velhas lâmpadas fluorescentes por lâmpadas fluorescentes 

eficientes; 

 Substituir os velhos balastros magnéticos por balastros eletrónicos nos sistemas 

de lâmpadas fluorescentes; 

 Instalar sistemas de controlo da iluminação (sensores de movimento e de nível de 

lux); 

 Sempre que possível, utilizar a tecnologia de díodos emissores de luz (LED). Esta 

tecnologia está a desenvolver-se rapidamente e a tornar-se constantemente mais 

barata; 

 Tornar a iluminação pública mais eficiente (p. ex., substituindo as lâmpadas de 

vapor de mercúrio por lâmpadas de sódio de alta pressão ou por lâmpadas LED, 

que funcionam com aproximadamente um terço da energia elétrica).  

Caixa 18. Estratégia para a Eficiência Energética na África do Sul 

A Estratégia para a Eficiência Energética constitui a primeira revisão da Estratégia 

Nacional para a Eficiência Energética, de 2008. Fornece orientações setoriais para a 

aplicação de práticas eficientes no seio da economia sul-africana. Incorpora oito 

objetivos, agrupados em termos de sustentabilidade social, ambiental e económica, que 

contemplam uma energia comportável para todos. Meta de economia de energia: 

aumento de 12% da eficiência energética até 2015; fixada em 2003 pelo Departamento 

de Recursos Minerais e da Energia. O mandato da estratégia é inspirado no Livro Branco 

sobre a Política Energética, publicado em 1998. 

Fonte: Base de dados de políticas e medidas, AIA. 

Em muitos casos, as políticas comerciais e de eficiência energética (EE) influenciam-se 

mutuamente. As políticas de EE afetam os produtos que podem ser vendidos no mercado 

e, deste modo, podem restringir o comércio de produtos ineficientes (p. ex., normas 

mínimas de desempenho energético — NMDE — e etiquetagem energética), enquanto as 

políticas comerciais (designadamente fiscais, com requisitos de conteúdo local, e pautais, 

com proibições de produtos) podem complementar ou dificultar a aplicação de políticas 

de eficiência energética concebidas para aumentar a adoção de tecnologias eficientes 

(CLASP, 2018). 
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O Gana instituiu normas mínimas de desempenho energético e proibições à importação 

de lâmpadas incandescentes e equipamentos usados. De acordo com os dados 

comunicados, as importações de frigoríficos para o Gana sofreram uma transição, de 

apenas 6% de produtos novos para unicamente produtos novos e mais eficientes. Só no 

âmbito desta política, a apreensão e destruição de frigoríficos usados ineficientes 

permitiu uma poupança de cerca de 400 GWh de eletricidade. 

Os equipamentos de elevada qualidade e energeticamente eficientes são essenciais para 

o crescimento dos mercados da energia fora da rede (CLASP, 2018). 

Em 2017, foram vendidos 2,8 milhões de aparelhos de ar condicionado em África, na 

sequência de um crescimento do mercado de 8,3% nos dois anos antes. O mercado 

cresceu 8,3% em 2016 comparativamente a 2015. Até à data, apenas dez países 

africanos introduziram políticas de eficiência energética para equipamentos como 

aparelhos de ar condicionado de sala, deixando muitos países em risco de ficarem 

sobrecarregados com equipamentos ineficientes, prejudicais ao ambiente e de fraca 

qualidade. No entanto, com o incremento da procura de aparelhos de ar condicionado, 

muitos decisores políticos estão a equacionar as políticas de eficiência energética 

enquanto componentes fundamentais na criação de mercados da refrigeração 

sustentáveis (CLASP, 2018). 

A aplicação de políticas de normalização e etiquetagem conduzirá os mercados africanos 

da climatização a englobar aparelhos de alta eficiência, com vista a aumentar a adoção 

de equipamentos comportáveis, com impacto reduzido e de elevada qualidade e a 

eliminar os impactos climáticos catastróficos da climatização. 

Caixa 19. Normas aplicáveis aos aparelhos 

O Quénia está em fase de execução das suas primeiras normas mínimas de desempenho 

energético aplicáveis aos aparelhos, incluindo frigoríficos e aparelhos de ar condicionado. 

Em colaboração com o Programa de Eficiência do Arrefecimento em Quigali, o CLASP 

estabeleceu uma parceria com a Comissão queniana de Regulação da Energia, a fim de 

apoiar as suas normas de desempenho energético recentemente aprovadas para 

aparelhos de ar condicionado e o cumprimento da etiquetagem e das políticas vigentes. 

Ao reduzir a procura prevista de arrefecimento por intermédio de políticas e programas 

de eficiência energética, o Quénia pode reduzir as faturas de energia para as famílias e 

as empresas, diminuir a necessidade de aprovisionamento adicional de energia elétrica, 

minorar as emissões de gases com efeito de estufa e aumentar as taxas nacionais de 

acesso à energia. 

Fonte: https://clasp.ngo/programs/africa.  

Relativamente aos fluidos refrigerantes, apesar de a maioria dos países africanos ter 

instituído regulamentação destinada a apoiar a eliminação gradual dos 

hidroclorofluorocarbonetos (HCFC), poucos dispõem de regulamentação no sentido de 

controlar a importação de aparelhos de ar condicionado que os utilizam. Apenas a África 

do Sul introduziu regulamentação relativa aos HCFC que abrange unidades de ar 

condicionado. 

Foram estabelecidas normas mínimas de desempenho para frigoríficos, aparelhos de ar 

condicionado sem condutas e LFC. Foram anulados os direitos de importação e o IVA 

sobre LFC em 2002 e sobre as lâmpadas LED em 2010. Contudo, não existem 

atualmente normas energéticas ou regras de etiquetagem para a iluminação LED no 

Gana (lista de produtos energéticos conformes:  

http://www.energycom.gov.gh/efficiency/energy-compliant-products).  

  

https://clasp.ngo/programs/africa
http://www.energycom.gov.gh/efficiency/energy-compliant-products
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Caixa 20. Programa de Etiquetagem e Normas aplicáveis aos Equipamentos 

Elétricos do Gana 

O Governo ganês já é um líder no domínio da eficiência energética em África.  Em 2007, 

o país executou um programa destinado a substituir 6 milhões de lâmpadas 

incandescentes por LFC, dando origem a um pico de poupança de 124 MW e a uma 

redução de 112 320 toneladas de CO2 por ano. 

O Gana já leva a cabo um programa bem-sucedido de etiquetagem e normas obrigatórias 

para os frigoríficos domésticos, aparelhos de ar condicionado e lâmpadas fluorescentes 

compactas (http://www.energycom.gov.gh/efficiency/standards-and-labelling). Este país 

tem vindo a pôr em prática um regime obrigatório de etiquetagem e normas aplicáveis 

aos equipamentos, no âmbito do qual os importadores e retalhistas de aparelhos de ar 

condicionado de sala e de lâmpadas fluorescentes compactas (LFC) podem importar e 

vender APENAS produtos que cumpram as normas mínimas de eficiência e desempenho 

aprovadas pelo Instituto de Normalização do Gana. 

No Gana, por força do Regulamento LI1815, constituem infração a importação, a 

exposição para venda ou a comercialização de aparelhos de ar condicionado ou de 

lâmpadas fluorescentes compactas que não cumpram as normas mínimas de 

desempenho e não estejam devidamente etiquetados. A norma mínima de eficiência 

energética para a aceitabilidade de aparelhos de ar condicionado no Gana consiste num 

rácio de eficiência energética de 2,8 watts de arrefecimento por watt de eletricidade 

consumida, o que equivale a 9,55 BTU/watt. 

Em abril de 2003, o Governo do Gana removeu os direitos de importação e o IVA 

aplicados às lâmpadas fluorescentes compactas, comummente designadas lâmpadas 

económicas, com o intuito de as tornar acessíveis ao grande público, numa medida 

destinada a poupar energia e reduzir o custo da eletricidade pago pelos consumidores. As 

LFC devem ter uma vida útil mínima de 6 000 horas. As lâmpadas devem ter igualmente 

uma eficácia mínima de 33 lúmenes por watt. 

 O Programa de Etiquetagem e Normas aplicáveis aos Equipamentos Elétricos do Gana 

exige que todos os produtos vendidos no país cumpram uma norma mínima de 

desempenho energético e ostentem uma etiqueta energética do Gana. O Gana está bem 

posicionado para apoiar o desenvolvimento de atividades de normalização e etiquetagem 

dos fogões e combustíveis (https://clasp.ngo/updates/2017/ghana-cookstoves-label). 

Fonte: Dramani e Tewari, 2013 

6.5 Campanhas de parcerias e de sensibilização 

Angariar o apoio dos cidadãos e das empresas locais é essencial para uma maior 

implantação das tecnologias do setor das energias renováveis e a promoção do acesso à 

energia, com base num conhecimento sólido dessas questões. Os benefícios que daí 

resultam para os indivíduos e as empresas devem ser identificados e divulgados. Os 

líderes podem motivar os residentes, reforçar o orgulho que sentem na sua comunidade 

pela adaptação pioneira, bem como providenciar-lhes mais independência e segurança 

energéticas, emprego e coesão social. É essencial que a liderança seja forte e sustentada 

por objetivos claros (ver igualmente as ações de atenuação no ponto 6.1). 

  

http://www.energycom.gov.gh/efficiency/standards-and-labelling
https://clasp.ngo/updates/2017/ghana-cookstoves-label
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Caixa 21. Ações incluídas no Plano de Ação de Campala para as Alterações 

Climáticas. 

Fogões ecológicos para as cozinhas do mercado de Wandegeya: a Autoridade da Cidade 

Capital de Campala (KCCA) decidiu prestar assistência ao desenvolvimento de fogões 

ecológicos na cidade. Foram instalados 220 fornos no mercado. Em vez de lenha ou 

carvão, os fornos usam pedras vulcânicas, que podem ser reutilizadas ao longo de dois 

anos. 

Podem ser associadas a um painel fotovoltaico para preservar durante mais tempo o 

calor dentro do forno e produzir eletricidade para outros fins (iluminação da cozinha, 

carregamento de baterias). Esta tecnologia tem benefícios sociais, económicos e 

ambientais para os utilizadores, os visitantes do mercado e a economia local. 

Energia solar para a iluminação pública: a KCCA decidiu desenvolver a rede de 

iluminação pública em toda a cidade, a fim de melhorar as condições de mobilidade e a 

segurança e de reduzir a fatura mensal de eletricidade de 200 milhões de xelins 

ugandeses (UGX). Decidiu-se que cada nova luminária pública seria alimentada por 

energia solar. Em outubro de 2015, foram instalados 170 painéis fotovoltaicos (de 

250 W, para produzir 90 MWh anualmente). A KCCA decidiu adicionar 700 luminárias 

públicas a energia solar antes do final do ano, investindo um montante total de 3 milhões 

de dólares a partir do seu próprio orçamento. 

A KCCA encetou um processo rápido de desmantelamento de velhas luminárias públicas, 

substituindo-as por novas luminárias, alimentadas a energia solar, em algumas zonas da 

cidade. 

Esta ação apresenta diversos benefícios: a utilização de uma fonte de energia gratuita, 

uma iluminação ininterrupta durante eventuais falhas na rede elétrica nacional, a 

promoção destas tecnologias junto do setor privado e um incentivo ao tecido económico 

local a investir nas potencialidades do crescimento verde. 

Valorização do biogás na escola: A KCCA instalou um biodigestor na escola de Kansanga, 

que valoriza o biogás proveniente de resíduos fecais das latrinas de fossa. O biogás é 

utilizado na produção de energia para cozinhar. A estimativa de produção de biogás é de 

36 m3 por mês, o que corresponde a cerca de 2,6 MWh produzidos anualmente. Esta 

ação apresenta diversos benefícios: transforma um resíduo num recurso, está disponível 

no local e diminui o aprovisionamento externo de energia, reduz as emissões de 

partículas provenientes da lenha ou do carvão usado para cozinhar e melhora ainda a 

gestão dos custos de funcionamento. 

Fonte: Ação de Campala para as Alterações Climáticas: http://www.kcca.go.ug/.  

  

http://www.kcca.go.ug/
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Quadro 15. Comunicação: o que posso fazer para contribuir? Exemplo de campanha de 
sensibilização do Plano de Ação para o Clima do município de Campala  

Quem? O quê? 

Indivíduos Andar de bicicleta em detrimento de veículos motorizados; 

Reduzir, Reutilizar, Reciclar; 
Andar de autocarro; 
Plantar uma árvore; 
Usar o comboio. 

Habitações Usar a energia solar;  
Desligar os aparelhos quando não estão em utilização; 
Fazer compostagem a partir de resíduos alimentares/orgânicos; 
Recolher água da chuva; 
Plantar árvores; 
Cultivar uma horta à volta da casa; 
Reciclar e reutilizar os resíduos. 

Instituições (escolas, hospitais, 
administração, doadores) 

Cultivar uma horta para as refeições de alunos; 
Separar e reutilizar os resíduos; 
Utilizar fogões ou briquetes eficientes em termos energéticos em vez de 
lenha; 
Recolher água da chuva; 
Realizar auditorias energéticas; 
Desenvolver um sistema de biogás para reduzir os custos da energia; 
Afetar verbas a projetos inteligentes no domínio do clima; 
Promover sistemas de transportes partilhados para os funcionários; 
Formar o pessoal em práticas quotidianas sustentáveis; 
Apoiar campanhas de sensibilização do público; 
Instituir políticas climáticas inteligentes. 

Sociedades (pequenas e 
grandes empresas) 

Sensibilizar os funcionários; 
Elaborar políticas climáticas inteligentes; 
Utilizar fogões ou briquetes eficientes em termos energéticos em vez de 
lenha; 
Utilizar equipamentos energeticamente eficientes; 
Reencaminhar os seus resíduos para quem possa reutilizá-los; 
Realizar auditorias energéticas; 
Apoiar a economia verde. 

Grupos (comunidades, líderes 
religiosos e culturais, 
associações)  

Realizar diálogos para responder a perguntas e obter soluções; 
Sensibilizar o público; 
Explicar ao público por que motivo é preciso agir agora; 
Recolher dados relativos a ações inteligentes no domínio do clima na sua 
zona; 
Levar a cabo projetos de reciclagem, incitar os seus amigos a participar; 
Apoiar ações locais, p. ex., limpeza; 
Recolher água da chuva; 
Apoiar ações locais, p. ex., plantar árvores; 
Fazer compostagem a partir de resíduos orgânicos para criar uma horta 
comunitária. 

Fonte: KCCA, 2016 
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7 Execução e acompanhamento 

7.1 Execução 

Caixa 22. Dicas para a execução do SEACAP 

- Adotar uma abordagem de gestão de projeto: controlo dos prazos, controlo 

financeiro, planeamento, análise dos desvios e gestão dos riscos. Aplicar um 

procedimento de gestão da qualidade. 

- Dividir o projeto em partes e selecionar os respetivos responsáveis. 

- Reforçar a cooperação horizontal entre os diferentes domínios de ação e integrar as 

ações para o clima nas estratégias existentes.  

- Preparar procedimentos e processos específicos orientados para a execução de cada 

parte do projeto.  

- Planear o acompanhamento com as partes interessadas, estipulando um calendário 

de reuniões para as manter informadas. 

- Prever acontecimentos futuros e ter em conta os trâmites negociais e administrativos 

a seguir pela administração pública. 

- Propor, aprovar e executar um programa de formação, pelo menos para as pessoas 

que participam diretamente na execução. 

- Motivar e disponibilizar formação e apoio à equipa envolvida. 

7.2 Acompanhamento e apresentação de relatórios 

Acompanhar a evolução e os impactos das ações incluídas no SEACAP e atualizá-lo 

regularmente permite garantir uma melhoria contínua ao longo do processo. Os 

signatários do CoM SSA deverão submeter a cada dois anos, após a apresentação do 

SEACAP, um relatório de progresso, para fins de avaliação, acompanhamento e 

verificação.  

Caixa 23. Acompanhamento e apresentação de relatórios 

É obrigatório: 

- Apresentar relatórios de acompanhamento de dois em dois anos, após a apresentação 

dos planos de ação; 

- Facultar informação sobre o estado da execução de cada ação/domínio de ação/setor 

contido no plano de ação; 

- Atualizar e voltar a apresentar os planos de ação quando existam mudanças 

significativas nos planos existentes. 

Recomenda-se que o custo de execução de cada ação seja comunicado. 

Os requisitos de apresentação de relatórios incluem prazos para os diferentes elementos 

a comunicar. O quadro seguinte (quadro 16) mostra o calendário global de apresentação 

de relatórios no âmbito do CoM SSA, que respeita as recomendações do GCoM (ver todas 

as recomendações do quadro do GCoM). O ano zero (0) corresponde àquele em que a 

autoridade local se compromete formalmente a aderir à iniciativa, ao assinar o 

Documento de Compromisso Político. Depois desse passo, a autoridade local será instada 

a apresentar o primeiro grupo de documentos no prazo de dois anos e, no «ano 3», terá 

de apresentar o SEACAP. As plataformas de apresentação de relatórios aceites no quadro 

do GCoM são o My Covenant, a plataforma simplificada do ICLEI — carbonn Climate 

Registry (cCR) — e a plataforma do CDP.  
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Quadro 16. Elementos de informação e prazos correspondentes para todas as extensões 
regionais do CoM.    

Elemento de informação ANO 0 ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 

Inventário de referência das emissões   X    

Avaliação dos riscos e da vulnerabilidade   X    

Metas e objetivos (atenuação e adaptação)   X    

Avaliação do acesso à energia   X    

Plano(s) de ação para o clima (atenuação e 
adaptação, ou plano integrado) 

   X   

Relatório de progresso      X* 

Fonte: elaborado pelo CCI. * De dois em dois anos após a apresentação do SEACAP.    

Os relatórios de progresso devem incluir um inventário atualizado das emissões de CO2, 

designado inventário de monitorização das emissões (IME), elaborado de acordo com os 

mesmos métodos e fontes de dados do IRE, a fim de assegurar a comparabilidade. 

Idealmente, as autoridades locais compilam os inventários de emissões de CO2 

anualmente. No caso de essa frequência sobrecarregar os recursos humanos ou 

financeiros, as autoridades locais podem realizar inventários após intervalos mais longos 

e/ou seguindo metodologias mais simples. 
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8 Financiamento dos Planos de Ação para a Energia 

Sustentável e o Clima 

A elaboração e a execução de um SEACAP requerem um financiamento dedicado e 

ajustado às necessidades. O cumprimento das metas de sustentabilidade implica muitas 

vezes grandes investimentos, a nível local e nacional. Os municípios nem sempre têm 

capacidade para financiar os investimentos identificados nos planos só através dos seus 

orçamentos. Na mobilização deste tipo de investimentos, as autoridades locais sentem 

dificuldades em aceder a financiamento. De resto, as AL devem enfrentar estas 

dificuldades com abordagens holísticas na identificação tanto do tipo de apoio necessário 

no âmbito do processo do SEACAP como dos regimes e mecanismos disponíveis. A 

necessidade de apoio financeiro pode surgir em diferentes fases do processo do SEACAP: 

reforço de capacidades e formações, estudos técnicos e jurídicos, avaliações da 

viabilidade, assistência com estudos financeiros para as ações e a execução. O 

relatório C40 (2018) (Moro et al., 2018) mostra como o tipo de assistência necessária 

para os municípios progredirem na execução de projetos no domínio do clima não se 

cinge à modelização do financiamento e ao desenvolvimento de projetos suscetíveis de 

receber financiamento bancário. Pelo contrário, engloba desde atividades de 

desenvolvimento das capacidades (a saber, reforço das capacidades, boas práticas, 

formação financeira) até à execução (a saber, estrutura organizativa, gestão dos riscos, 

estudo de operacionalidade), desde estudos técnicos (avaliação de impacto) até estudos 

de viabilidade e desde estudos jurídicos até estudos financeiros, passando pelo 

envolvimento das partes interessadas. Estas opções de financiamento são orientadas 

para um apoio ao reforço das capacidades dos intervenientes no processo, que serão 

depois capazes de procurar e solicitar financiamento de forma autónoma. O Quadro 17 

descreve mecanismos frequentes que podem ser utilizados para apoiar ações 

estratégicas nos municípios.  
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Quadro 17. Mecanismos de financiamento frequentes para a elaboração e execução do 
SEACAP 

Recursos financeiros 

próprios das 
autoridades locais 

Estes recursos podem ser provenientes de subvenções (nacionais ou 

externas), impostos locais (prediais, às empresas, a fontes geradoras 
de rendimentos), créditos sob a forma de financiamento de dívida e 
empréstimos. 

Programas de 

subvenções  

As subvenções ao investimento ou a bonificação de juros são 

geralmente concedidas pelos governos para apoiar o pagamento dos 
custos iniciais de projetos de eficiência energética. 

Empréstimos a taxa 
reduzida 

Os empréstimos a taxa reduzida fornecem uma cobertura financeira a 
longo prazo para ajudar a colmatar o défice de financiamento da fase 
de pré-comercialização dos projetos de EE, através de subsídios 

diretos ao pagamento de juros ou de prémios de risco. 

Obrigações verdes As obrigações verdes são obrigações cujas receitas são afetadas a 
projetos «verdes». Concretamente, estas obrigações surgiram como 
instrumento de financiamento das ações de atenuação das alterações 

climáticas e de adaptação às mesmas no seio dos municípios (43).  

Parcerias público-
privadas (PPP) 

Uma parceria público-privada (PPP) é uma colaboração que assenta no 
pressuposto de que tanto o setor público como o setor privado podem 
beneficiar da combinação dos seus recursos financeiros, 
conhecimentos especializados e experiência. 

Fundos renováveis Os fundos renováveis destinam-se a estabelecer um financiamento 
sustentável para um conjunto de projetos de investimento. O fundo 
pode incluir empréstimos ou subvenções e ambiciona tornar-se 
autossustentável após a sua primeira capitalização. 

Financiamento 
colaborativo 

Baseia-se nos esforços de particulares para apoiar iniciativas ou 
projetos através do investimento de pequenos montantes. 

Financiamento por 
terceiros 

O financiamento por terceiros é um mecanismo que permite a uma 
outra parte (como as empresas de serviços energéticos) disponibilizar 
capital e assumir o risco financeiro. É provavelmente a forma mais 
fácil de os municípios empreenderem projetos ambiciosos. 

Fonte: elaborado pelo CCI a partir da «versão alargada do guia». 

Está disponível financiamento externo e estão ativas na região instituições financeiras 

internacionais (IFI) no âmbito de projetos sustentáveis.  Vários fundos multilaterais estão 

disponíveis na região para projetos quer de atenuação quer de adaptação. O quadro 

seguinte apresenta um resumo de algumas das opções disponíveis. Podem ser 

encontradas mais informações (44) na «versão alargada do guia». 

  

                                           
(43) Iniciativa Climate Bonds, How to Issue a Green Muni Bond.  
(44) Podem ser encontrados contributos e perspetivas sobre oportunidades de investimento no domínio do clima 
no documento elaborado pela Sociedade Financeira Internacional (2018).  
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Quadro 18. Oportunidades de financiamento disponíveis na região da África Subsariana 

Fundo Africano para as Alterações Climáticas — ACCF > Fundos (BAD)  

Agência de execução do Fundo para o Ambiente Mundial (FAM) > Fundos (BAD)  

Garantias parciais contra riscos (PRG) do Banco Africano de Desenvolvimento > Produto de 
garantia contra riscos (BAD)  

Garantias parciais contra riscos do Fundo Africano de Desenvolvimento (BAD) > Produto de 
garantia contra riscos (BAD)  

Plano de Negócios Climáticos de África > (BM)  

Maximização do Financiamento para o Desenvolvimento (MFD) > (BM) 

Plano de Investimento Externo (PIE) > (UE) 

Fundo Europeu para o Desenvolvimento Sustentável (FEDS) > (UE) 

Facilidade de Investimento para África (FIA) > plataforma de investimento regional (UE) 

Plataforma de Investimento no quadro da Política de Vizinhança (PIPV, anteriormente FIPV) > 
plataforma de investimento regional (UE) 

Fundo francês para o Ambiente Mundial (FFEM) > instrumento de financiamento bilateral 

(Agência Francesa para o Desenvolvimento — AFD)  

CICLIA (Iniciativa para os Municípios e as Alterações Climáticas na África Subsariana) > 
dispositivo regional (AFD)  

Instrumento de Financiamento de Municípios (CFF) do C40 > executado pelo GIZ e pelo C40 
(BMZ, USAID, BID)  

TAP (Programa de Ações Transformadoras) > incubadora/mecanismo de preparação de projetos 
para municipalidades (ICLEI)  

Fundo Verde para o Clima (FVC)  

Fundos de Investimento Climático (FIC) > (BM, BAD)  

Fundo Fiduciário do Fundo para o Ambiente Mundial (GEFTF) > países doadores 

Fundo Mundial para a Eficiência Energética e as Energias Renováveis (GEEREF) > (UE, Alemanha 
e Noruega) 

Fundo de Adaptação  

Fonte: elaborado pelo CCI. 

Em que:  

BAD  — Banco Africano de Desenvolvimento 
BM  — Banco Mundial  
UE   — União Europeia 

GIZ   — Agência Alemã de Cooperação Internacional 
BMZ  — Ministério Federal alemão da Cooperação Económica e do Desenvolvimento 
USAID — Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional 
BID  — Banco Interamericano de Desenvolvimento 
  



 

76 

Referências 

Abdullaha, S., Jeanty, W., «Demand for Electricity Connection in Rural Areas: The case of 

Kenya», BATH ECONOMICS RESEARCH PAPERS, n.º 26/09, Departamento de Estudos 

Económicos, 2009. 

Africa Progress Panel, Africa Progress Report 2015: Power, People, Planet, 2015. 

Africa Progress Panel, Lights, Power, Action: Electrifying Africa, 2017. 

Ahlborg, H., Boräng, F., Jagers, S. C., Söderholm, P., «Provision of electricity to African 

households: The importance of democracy and institutional quality», Energy policy, 

n.º 87, 2015, p. 125-135. 

AIA (Agência Internacional da Energia), Cities, Towns and Renewable Energy, 2009 

(DOI: 10.1787/9789264076884-en). 

AIA (Agência Internacional da Energia), Energy Access Outlook 2017. From Poverty to 

Prosperity : World Energy Outlook Special Report, Paris, França, 2017. 

Alfaro, J., Miller, S., «Satisfying the rural residential demand in Liberia with decentralized 

renewable energy schemes», Renewable and Sustainable Energy Reviews, n.º 30, 2014, 

p. 903-911. 

Arnstein, S.R., «A Ladder Of Citizen Participation», Journal of the American Planning 

Association, n.º 35, 1969, p. 216-224 (doi:10.1080/01944366908977225). 

BAD, Empowering women and girls in the quest for universal energy access for all, abril 

de 2016. 

BAD/OCDE/PNUD, African Economic Outlook 2016 — Special Theme: Sustainable Cities 

and Structural Transformation, 2016. 

Bafana, B., «Africa’s cities of the future: Proper planning key to sustainable cities», Africa 

Renewal, 2016, p. 4-14. 

Banco Mundial, Economics of adaptation to Climate Change: Synthesis report, 2010. 

Banco Mundial, Global Tracking Framework 2017: Progress Towards Sustainable Energy, 

Washington, 2017 (doi:10.1596/978-1-4648-1084-8). 

Banco Mundial, Harnessing urbanization to end poverty and boost prosperity in Africa. An 

action agenda for Transformation, 2013. 

Banco Mundial, Indicadores de desenvolvimento mundial [base de dados], 2017. 

Banco Mundial, Progress Toward Sustainable Energy Framework 2015, Washington, 

2015. 

Batchelor, S., Scott, N., McAllister, J., Guidelines to clean energy: A practical guide for 

Sub-Saharan African municipalities, SAMSET: Supporting Sub-Saharan Africa’s 

Municipalities with Sustainable Energy Transitions, 2017. 

Bazilian, M., Nakhooda, S., Van de Graaf, T., «Energy governance and poverty», Energy 

Research & Social Science, n.º 1, 2014, p. 217-225 (doi:10.1016/J.ERSS.2014.03.006). 

Bella-Corbin, A., «The cost of adaptation to Climate Change in Africa», 1.ª Conferência 

sobre Alterações Climáticas e Desenvolvimento em África (CCDAI), Adis Abeba, 2011.   



 

77 

Bertoldi, P. (E.), Guidebook: How to develop a Sustainable Energy and Climate Action 

Plan (SECAP) — parte 1 — «The SECAP process, step-by-step towards low carbon and 

climate resilient cities by 2030» (EUR 29412 EN), Serviço das Publicações da União 

Europeia, Luxemburgo, 2018 (ISBN 978-92-79- 96848-8, doi:10.2760/68327, 

JRC112986). 

Bertoldi, P. (E.), Guidebook: How to develop a Sustainable Energy and Climate Action 

Plan (SECAP) — parte 2 — «Baseline Emission Inventory (BEI) and Risk and Vulnerability 

Assessment (RVA)» (EUR 29412 EN), Serviço das Publicações da União Europeia, 

Luxemburgo, 2018 (ISBN 978-92-79-96929-4, doi:10.2760/118857, JRC112986). 

Bertoldi, P. (E.), Guidebook: How to develop a Sustainable Energy and Climate Action 

Plan (SECAP) — parte 3 — «Policies, key actions, good practices for mitigation and 

adaptation to climate change and Financing SECAP(s)» (EUR 29412 EN), Serviço das 

Publicações da União Europeia, Luxemburgo, 2018 (ISBN 978-92-79-96927-0, 

doi:10.2760/58898, JRC112986). 

Bertoldi, P., e Rezessy, S., Financing energy efficiency: forging the link between financing 

and project implementation, Centro Comum de Investigação da Comissão Europeia 

[versão eletrónica], Ispra, 2010. Disponível em: 

Bhatia, M., Angelou, N., Beyond Connections : Energy Access Redefined (relatório técnico 

do ESMAP; 008/15), Washington, 2015. 

Boko, M., Niang, I., Nyong, A., Vogel, C., Githeko, A., Medany, M., Osman-Elasha, B., 

Tabo, R., Yanda, P., Africa. Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability. 

Contribution of Working Group II to the Fourth Assessment Report of the 

Intergovernmental Panel on Climate Change. Ed.: Parry, M.L., Canziani, O.F., Palutikof, 

J.P., van der Linden, P.J., e Hanso, C.E., 2007. 

Brew-Hammond, A., «Energy access in Africa: Challenges ahead», Energy Policy, n.º 38, 

2010, p. 2291-2301. 

Castán Broto, V., Stevens, L., Ackom, E., Tomei, J., Parikh, P., Bisaga, I., Seng To, L., 

Kirshner, J., Mulugetta, Y., «A research agenda for a people-centred approach to energy 

access in the urbanizing global south», Nature Energy, n.º 2, 2017, p. 776-779 

(doi:10.1038/s41560-017-0007-x). 

Castán Broto, V., Stevens, L., Salazar, V., Energy Access and Urban Poverty: energy and 

everyday life in an informal settlement in Maputo, Mozambique. Poor People’s Policy 

Brief, 2015, sér. 4 

Chhibber, A., Laajaj, R., «Disasters, Climate Change and Economic Development in Sub-

Saharan Africa: Lessons and Directions», Journal of African Economies, n.º 17, 2008, 

p. 7-49 (doi:10.1093/jae/ejn020). 

CLASP, Africa Air Conditioner Market Scoping Study, Programa Colaborativo de 

Etiquetagem e Normalização de Equipamentos Elétricos (CLASP), Washington, EUA, 

2018. 

Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, The Least Developed 

Countries Report 2017. Transformational energy access, Genebra, 2017. 

CQNUAC, Reporting guidelines on annual inventories for Annex I Parties, 2013: 

http://unfccc.int/resource/docs/2013/cop19/eng/10a03.pdf#page=2 



 

78 

Dalberg Advisors, Lighting Global, Off-Grid Solar Market Trends Report 2018. Sociedade 

Financeira Internacional, Washington, 2018. 

Davis, C.L., Vincent, K., Climate risk and vulnerability: A handbook for Southern Africa, 

2017. 

Dickson, E., Baker, J.L., Hoornweg, D., Asmita, T., Urban risk assessments: 

understanding disaster and climate risk in cities, Urban Development, 2012. 

Dramani, J., Tewari, D., «Electricity End-Use Efficiency in Ghana: Experience with 

Technologies, Policies and Institutions», Mediterranean Journal of Social Sciences, 2013 

(doi:10.5901/mjss.2013.v4n13p669). 

Eberhard, A., Rosnes, O., Shkaratan, M., Vennemo, H., Africa’s power infrastructure: 

investment, integration, efficiency. Banco Mundial, Washington, 2011. 

Ellis, J., Energy Service Companies (ESCOs) in Developing Countries, Instituto 

Internacional para o Desenvolvimento Sustentável, Winnipeg, Canadá, 2010. 

Eriksen, S.H., Kelly, P.M., «Developing Credible Vulnerability Indicators for Climate 

Adaptation Policy Assessment», Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change, 

n.º 12, 2007, p. 495-524 (doi:10.1007/s11027-006-3460-6). 

Escudero, S., Savage, R., Kravva, V., Steeds, E., Future Energy Scenarios for African 

Cities: Unlocking Opportunities for Climate Responsive Development, Facilidade de 

diálogo e de parceria da Iniciativa da União Europeia para a Energia (EUEI PDF), 

Eschborn, Alemanha, 2017. 

Field, C.B., Barros, V., Stocker, T.F., Dahe, Q., Managing the risks of extreme events and 

disasters to advance Climate Change adaptation: special report of the intergovernmental 

panel on Climate Change, Cambridge University Press, 2012. 

Field, C.B., et al., «Technical Summary»: Field, C.B., Barros, V.R., Dokken, D.J., Mach, 

K.J., Mastrandrea, M.D., Bilir, T.E., Chatterjee, M., Ebi, K.L., Estrada, Y.O., Genova, R.C., 

Girma, B., Kissel, E.S., Levy, A.N., MacCracken, S., Mastrandrea, P.R., White, L.L. (Ed.), 

Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part A: Global and 

Sectoral Aspects. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the 

Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge University Press, Cambridge, 

Reino Unido, e Nova Iorque, NY, EUA, 2014, p. 35-94. 

Foster, V., Briceño-Garmendia, C. (Ed.), Africa’s Infrastructure. A Time for 

Transformation, Agência Francesa de Desenvolvimento e Banco Mundial, Washington, 

2010. 

Grosse-Puppendahl, S., Bilal, S., Karaki, K., «EU’s Financial Instruments for Access to 

Energy. Support in remote and poor areas in Africa», documento de reflexão n.º 218, 

2017.  

Hansen S., Langlois, P., Bertoldi, P., ESCOs Around the World: Lessons Learned in 49 

Countries, 2009. 

ICLEI (Governos Locais pela Sustentabilidade), relatório de diálogo, «100% renewable 

energy in cities» Cites and Regions Pavilion – TAP 2015 | COP21, Renewable Cites, ICLEI 

e World Future Council, Le Bourget, Paris, 2015. 

ICLEI (Governos Locais pela Sustentabilidade), UN-Habitat, PNUA, Sustainable Urban 

Energy Planning: a handbook for cities and towns in developing countries, 2009. 



 

79 

Iniciativa Climate Bonds, How to Issue a Green Muni Bond. Disponível em: 

https://www.climatebonds.net/resources/publications/how-to-issue-a-green-muni-bond. 

Kammila, S., Kappen, J.F., Rysankova, D., Hyseni, B., Putti, V.R., Clean and improved 

cooking in Sub-Saharan Africa : a landscape report. Banco Mundial, Washington, EUA, 

2014. 

KCCA, «Ação de Campala para as Alterações Climáticas», Autoridade da Cidade Capital 

de Campala, 2016. 

KCCA, Energy and Climate Profile. Kampala Climate Change Action. Autoridade da Cidade 

Capital de Campala, Campala, Uganda, 2015. 

Kern K., Alber, G., «Governing Climate Change in cities: Modes of urban climate 

governance in multi-level systems», Conferência Internacional sobre Municípios 

Competitivos e Alterações Climáticas, Milão, Itália, 9-10 de outubro de 2009 – Paris, 

OCDE, 2009, p. 171-196. 

Leal Filho, W., Experiences of Climate Change adaptation in Africa Springer, 2011. 

Ministério das Infraestruturas da República do Ruanda, Plano Estratégico para o Setor da 

Energia 2013/14 - 2017/18, 2015. 

MobiliseYourCity, Monitoring & reporting approach for GHG emissions, impressão e 

distribuição em outubro de 2017. Autores: Urda Eichhorst, Daniel Bongardt (GIZ); 

contributos de Benjamin Fouchard, Damien Verry (Cerema), 2017. 

Moro, A., Walker, O., Hooks, A., Analysis: The demand for financing climate projects in 

cities, relatório da coautoria do Instrumento de Financiamento de Municípios do C40 e do 

CDP, em colaboração com o Pacto Global de Autarcas para o Clima e a Energia, 2018. 

Morrissey, J., The energy challenge in Sub-Saharan Africa: A guide for advocates and 

policy makers — Part 2: Addressing energy poverty, Oxfam Research Backgrounder 

series, 2017. 

Mukheibir, P., Ziervogel, G., «Developing a Municipal Adaptation Plan (MAP) for Climate 

Change: the city of Cape Town», Environment and Urbanization, 2007. 

Nakhooda, S., Barnard, S., Caravani, A., Schalatek, L., Climate Finance Regional 

Briefing: Sub-Saharan Africa (Climate Funds Update), Overseas Development Institute e 

Heinrich Böll Stiftung América do Norte, Londres, Reino Unido, Washington, América do 

Norte, 2013. 

Niang, I., Ruppel, O.C., Abdrabo, M.A., Essel, A., Lennard, C., Padgham, J., Urquhart, P., 

«Africa», Barros, V.R., Field, C.B., Dokken, D.J., Mastrandrea, M.D., Mach, K.J., Bilir, 

T.E., Chatterjee, M., Ebi, K.L., Estrada, Y.O., Genova, R.C., Girma, B., Kissel, E.S., Levy, 

A.N., MacCracken, S., Mastrandrea, P.R., White, L.L. (E.), Climate Change 2014: 

Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part B: Regional Aspects. Contribution of Working 

Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel of Climate 

Change. Cambridge University Press, Cambridge, Reino Unido, e Nova Iorque, NY, EUA, 

2014, p. 1199-1265. 

OCDE, Manual para a constituição de indicadores compósitos: metodologia e guia do 

utilizador, Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Económicos (OCDE), Paris 

(França), 2008. 

https://www.climatebonds.net/resources/publications/how-to-issue-a-green-muni-bond.
http://www.c40cff.org/
https://www.cdp.net/pt
https://www.globalcovenantofmayors.org/


 

80 

OCDE/AIA, Energy Access Outlook 2017. From Poverty to prosperity, IEA Publications, 

França, outubro de 2017. 

OCDE/AIA, Energy Access Outlook: World Energy Outlook 2017 Special Report, base de 

dados sobre acesso à eletricidade, 2017. 

OCDE/AIA, Energy Access Outlook: World Energy Outlook 2017 Special Report, base de 

dados sobre acesso à eletricidade, 2017a. 

OCDE/AIA, Energy Access Outlook: World Energy Outlook 2017, base de dados WEO 

sobre acesso a tecnologias limpas para cozinhar, 2017b. 

PIAC, «Summary for policymakers»: Field, C.B., Barros, V.R., Mastrandrea, M.D., Mach, 

K.J., Abdrabo, M.-K., Adger, N., Anokhin, Y.A., Anisimov, O.A., Arent, D.J., Barnett, J. 

(Ed.), Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part A: Global and 

Sectoral Aspects. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the 

Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge University Press, Cambridge, 

Reino Unido, e Nova Iorque, NY, EUA, 2014b, p. 1-32. 

PIAC, Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part B: Regional 

Aspects. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the 

Intergovernmental Panel on Climate Change [Barros, V.R., Field, C.B., Dokken, D.J. 

Mastrandre, M.D.], Cambridge University Press, Cambridge, Reino Unido, e Nova Iorque, 

NY, EUA, 2014a. 

PIAC, Contribution of working group I to the fourth assessment report of the 

intergovernmental panel on Climate Change, Cambridge University Press, Cambridge, 

2007. 

PIAC, Orientações de 2006 do PIAC para os inventários nacionais de gases com efeito de 

estufa, Instituto para Estratégias Ambientais Globais, Hayama, Japão, 2006. 

Puzzolo, E., Pope, D., Stanistreet, D., Rehfuess, E.A., Bruce, N.G., «Clean fuels for 

resource-poor settings: A systematic review of barriers and enablers to adoption and 

sustained use», Environmental Research, n.º 146, 2016, p. 218-234 

(doi:https://doi.org/10.1016/j.envres.2016.01.002). 

Quinn, A. K., Puzzolo, E., Dickinson, K., Sturke, R., Jack, D.W., Mehta, S., Shankar, A., 

Sherr, K., Rosenthal, J.P., «An analysis of efforts to scale up clean household energy for 

cooking around the world», Energy for Sustainable Development, n.º 46, 2018, p. 1-10 

(doi:10.1016/J.ESD.2018.06.011). 

Rao, N.D., Pachauri, S., «Energy Access and living standards: some observations on 

recent trends», Environment Research Letter, vol. 12, n.º 2, 2017.  

Rede de Investigação das Alterações Climáticas Urbanas, «Estação de ancoragem geral 

de estudos de caso», Second UCCRN Assessment Report on Climate Change and Cities 

(ARC3.2), 2015 [documento eletrónico]: http://uccrn.org/case-study-docking-station-

overview/ 

Rivas, S., Melica, G., Kona, A., Zancanella, P., Serrenho, T., Iancu, A., Koffi, B., 

Gabrielaitiene, I., Janssens-Maenhout, G., Bertoldi, P., The Covenant of Mayors: In-depth 

Analysis of Sustainable Energy Actions Plans, CCI, Luxemburgo, 2015 

(doi:10.2790/043140). 



 

81 

Rosenzweig, C., Solecki, W., Romero-Lankao, P., Mehrotra, S., Dhakal, S., Bowman, T., 

Ibrahim, S.A., ARC3.2, Summary for City Leaders: Climate Change and Cities: Second 

Assessment Report of the Urban Climate Change Research Network, 2015. 

Scarlat, N., Motola, V., Dallemand, J.F., Monforti-Ferrario, F., Mofor, L., «Evaluation of 

energy potential of Municipal Solid Waste from African urban areas», Renewable and 

Sustainable Energy Reviews, n.º 50, 2015, p. 1269-1286 

(doi:10.1016/J.RSER.2015.05.067). 

Schwerhoff, G., Sy, M., «Financing renewable energy in Africa — Key challenge of the 

sustainable development goals», Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 75, 

2017, p. 393-401. 

SEA, Sustainable energy solutions for South African local government: a practical guide, 

Sustainable Energy Africa, Cidade do Cabo, 2017. 

SFI (Sociedade Financeira Internacional), Climate Investment Opportunities in Cities. An 

IFC Analysis, Washington, n.º 20433, 2018: www.ifc.org 

Sims R. et al., «Transport», Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change. 

Contribution of Working Group III to the Fifth Assessment Report of the 

Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge University Press, Cambridge, 

Reino Unido, e Nova Iorque, NY, EUA, 2014. 

Sokonan Y., Mulugetta, Y., Gujba, H., «Widening energy access in Africa: Towards 

energy transition», Energy Policy, n.º 47, 2012, p. 3-10. 

Sovacool, B., Florini, A., «Examining the Complications of Global Energy Governance», 

Journal of Energy & Natural Resources Law, n.º 30, 2012, p. 235-263. 

Swilling, M., Greening African Cities: Urbanization, Structural Transformation and 

Sustainable Resource Use, relatório encomendado pela Comissão Económica das Nações 

Unidas para a África, Stellenbosh, 2015. 

Tanko, A.I., «Urban energy challenges in Sub-Saharan Africa», Current Opinion in 

Environmental Sustainability, n.º 20, 2016, p. 80-85 

(doi:10.1016/J.COSUST.2016.07.002). 

Taylor, A., Cartwright, A., Sutherland, C., Institutional Pathways for Local Climate 

Adaptation: A Comparison of Three South African Municipalities, Agência Francesa de 

Desenvolvimento, 2014. 

Tracking SDG7: The Energy Progress Report 2018. Disponível em: 

http://trackingsdg7.esmap.org/. 

UN-Energy/África, Energy for Sustainable Development: Policy Options for Africa, Nações 

Unidas, Nova Iorque, 2007. 

UNFCCC, Registo de contributos determinados ao nível nacional intercalares, 2017: 

http://www4.unfccc.int/ndcregistry/Pages/All.aspx 

UN-Habitat, Global report on human settlements 2011: Cities and Climate Change, 

Programa das Nações Unidas para os Povoamentos Humanos, Earthscan, 2011. 

UN-Habitat, State of African Cities Report 2014: Reimagining Sustainable Urban 

Transitions, Programa das Nações Unidas para os Povoamentos Humanos (UN-Habitat), 

Nairóbi, Quénia, 2014. 



 

82 

UN-Habitat, World Cities Report 2016: Urbanization and Development : Emerging 

Futures, Programa das Nações Unidas para os Povoamentos Humanos (UN-Habitat), 

Nairóbi, Quénia, 2016. 

Vaz, K., Storey, P., Cipriano, A., Cuamba, B., D’Addario, P., Falcao, P., Lehman, N., 

Green Investments in Mozambique, Agência Francesa de Desenvolvimento e Banco de 

Mocambique, 2011. 

Wamukonya, N., Rukato, H., Climate Change implications for Southern Africa: A 

gendered perspective, Minerals and Energy Policy Centre, Joanesburgo, 2001. 

Wang, H.G., Montoliu-Munoz, M., Gueye, N.F.D., Preparing to Manage Natural Hazards 

and Climate Change Risks in Dakar, Senegal : A Spatial and Institutional Approach, Banco 

Mundial, Washington, 2009. 

Weber, S., Sadoff, N., Zell, E., de Sherbinin, A., «Policy-relevant indicators for mapping 

the vulnerability of urban populations to extreme heat events: A case study of 

Philadelphia», Applied Geography, n.º 63, 2015, p. 231-243 

(doi:10.1016/J.APGEOG.2015.07.006). 

Westphal, M., Zhou, L., Satterthwaite, D., Martin, S., Powering Cities in the Global 

South: How Energy Access for All Benefits the Economy and the Environment, Instituto 

dos Recursos Mundiais, Washington, 2017. 

Winrock International, Load demand assessment and socio economic survey for proposed 

mein mini hydropower project, Monróvia, Libéria, 2011. 

Wolf, M.-A., Pant, R., Chomkhamsri, K., Sala, S., Pennington, D., The International 

reference life cycle data system (ILCD) handbook – relatórios de referência do CCI, 2012. 

 



 

83 

Lista de abreviaturas e definições 

AC Ar condicionado 

ACV Análise do ciclo de vida 

AEA Agência Europeia do Ambiente 

AIE Agência Internacional da Energia 

AL Autoridade local 

ARV Avaliação dos riscos e da vulnerabilidade das alterações climáticas 

ASOUS Agricultura, silvicultura e outros usos do solo 

CAC Captura e armazenamento de carbono 

CCI Centro Comum de Investigação da Comissão Europeia 

CDN Contributos determinados ao nível nacional 

CE  Comissão Europeia 

CELE Sistema europeu de comércio de licenças de emissão de gases com 

efeito de estufa 

CH4 Metano 

CLC  Consumo local de calor 

CLC_CT  Consumo local de calor corrigido quanto à temperatura 

CO2 Dióxido de carbono 

CO2CHPE Emissões de CO2 causadas pela produção de eletricidade numa 

central de PCCE 

CO2CHPH Emissões de CO2 causadas pela produção de calor numa central de 

PCCE 

CO2CHPT Emissões totais de CO2 da central de PCCE  

CO2EH  Emissões de CO2 relacionadas com o calor exportado para fora do 

território da AL 

CO2-eq Equivalente de CO2  

CO2GEP CO2 Emissões causadas pela produção de eletricidade verde certificada, 

comprada pela AL 

CO2IH  Emissões de CO2 relacionadas com o calor importado de fora do 

território da AL 

CO2LPE  Emissões de CO2 causadas pela produção local de eletricidade 

CO2LPH  Emissões de CO2 causadas pela produção local de calor  

CoM SSA  Pacto de Autarcas na África Subsariana 

CoM Pacto de Autarcas para o Clima e a Energia 

COM-FE Recolha de dados predefinida do CoM sobre os fatores de emissão 

CQNUAC Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas 

CTP Coordenadores Territoriais do Pacto 

DCP Documento de Compromisso Político 

EFDB Base de dados de fatores de emissão 

EFE Fator de emissão local para a eletricidade 
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EFH Fator de emissão para o calor 

ELCD Sistema Europeu de Dados de Referência sobre o Ciclo de Vida 

EMEP Programa Europeu de Vigilância e Avaliação  

ENEL Ente Nazionale per l'Energia Elettrica 

EPLCA Plataforma Europeia de Avaliação ao Longo do Ciclo de Vida 

Eurostat Direção-geral da CE que fornece informação estatística às instituições 

da UE 

FE Fator de emissão 

FER Fontes de energia renováveis 

GBP Guia sobre boas práticas 

GCN Grupo de coordenação nacional 

GCoM Pacto Global de Autarcas 

GEE Gás com efeito de estufa (referente apenas a N2O, CH4, CO2 no 

presente relatório, caso não exista uma lista explícita) 

GEP Compras de eletricidade verde pela autoridade local  

GPC Protocolo global relativo aos inventários de emissões de gases com 

efeito de estufa à escala das comunidades 

HDD Graus-dia de aquecimento 

HDDAVG Graus-dia de aquecimento num ano médio 

ICLEI  Governos Locais pela Sustentabilidade 

ILCD Sistema Internacional de Dados de Referência sobre o Ciclo de Vida 

IME  Inventário de monitorização das emissões 

IRE Inventário de referência das emissões 

LED Díodos emissores de luz 

LULUCF Uso do solo, alteração do uso do solo e florestas 

MESHARTILITY Medição e partilha de dados com empresa de serviços públicos para o 

Pacto de Autarcas 

N2O Óxido nitroso 

NACE Nomenclatura Estatística das Atividades Económicas na União 

Europeia 

NEEFE Fator de emissão para o consumo de eletricidade a nível nacional ou 

europeu 

NUTS Nomenclatura Comum das Unidades Territoriais Estatísticas 

OCDE Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Económicos  

ODS Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 

ORD Operador de rede de distribuição  

PAG Potencial de Aquecimento Global 

PCCE Produção combinada de calor e eletricidade 

PCI Poder calorífico inferior 

PEL  Produção de eletricidade local 
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PIAC Painel Intergovernamental sobre as Alterações Climáticas 

PK Passageiro-quilómetro 

PLE Produção local de energia 

PV Instalação de painéis fotovoltaicos 

QPV Quilómetros percorridos pelos veículos 

SEACAP Plano de Ação para o Acesso a Energia Sustentável e o Clima  

TCE Total do consumo de eletricidade no território da autoridade local 

UA União Africana 

UAL Unidade administrativa local 

UE União Europeia 

UE-28 28 Estados-Membros da União Europeia 
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Anexos 

A versão integral do presente do Guia do CoM SSA inclui informação pormenorizada, bem 

como o seguinte: 

 — Lista de países, contributos determinados ao nível nacional (CDN) na África 

Subsariana;  

— Recomendações do quadro comum de apresentação de relatórios do Pacto Global de 

Autarcas;  

— Orientações sobre como contabilizar as emissões indiretas provenientes do consumo 

de eletricidade; 

— Poderes caloríficos inferiores predefinidos (PIAC, 2006); 

— Fatores de emissão de CO2 para os combustíveis (PIAC, 2006);   

— Indicadores de vulnerabilidade selecionados ao nível comunitário no âmbito do projeto 

CLUVA; 

— Potencial energético dos resíduos provenientes das zonas urbanas em África; 

— Gestão de fim de vida de painéis fotovoltaicos; 

— Estratégia para as energias renováveis do distrito de Kasese; 

— Gestão de fim de vida de baterias no setor da energia solar fora da rede. 
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ENTRAR EM CONTACTO COM A UE 

Pessoalmente 
Em toda a União Europeia há centenas de centros de informação Europe Direct. Poderá encontrar o 
endereço do centro mais próximo em: https://europa.eu/european-union/contact_pt 

Por telefone ou por correio eletrónico 
O Europe Direct é um serviço que responde às suas perguntas sobre a União Europeia. Pode contactar 
este serviço: 
— pelo número gratuito: 00 800 6 7 8 9 10 11 (alguns operadores podem cobrar uma taxa por essas 
chamadas), 
— pelo seguinte número de telefone normalizado: +32 22999696, ou 
— por correio eletrónico, via: https://europa.eu/european-union/contact_pt 

ENCONTRAR INFORMAÇÕES SOBRE A UE 

Em linha 
Estão disponíveis informações sobre a União Europeia em todas as línguas oficiais no sítio Europa: 
https://europa.eu/european-union/index_pt 

Publicações da UE 
Pode descarregar ou encomendar publicações da UE gratuitas ou pagas na EU Bookshop: 

https://publications.europa.eu/pt/publications. Pode obter vários exemplares de publicações 
gratuitas contactando o serviço Europe Direct ou o seu centro de informação local 
(ver https://europa.eu/european-union/contact_pt). 
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