RUTE - REDE URBANA DE ENERGIA TÉRMICA

Apresentado publicamente no passado mês de Setembro, o projecto da RUTE Rede Urbana de Energia Térmica a instalar na baixa portuense continua no terreno
em fase de auscultação dos potenciais utilizadores âncora.

Estão a ser realizados encontros com as instituições de modo a recolher a sua
posição de princípio em relação a este projecto. De um modo geral, a adesão à
instalação da RUTE tem sido favorável, sendo que 30% das instituições presentes
na sessão de apresentação demonstraram já vontade em aderir a este projecto que
muito contribuirá para a redução das emissões de CO2 na cidade do Porto.

Recorde-se que o projecto da RUTE se insere na Estratégia para Sustentabilidade da
Cidade que decorre dos compromissos assumidos pela autarquia portuense junto da
Comissão Europeia, na sequência da subscrição do Pacto dos Autarcas.

A possibilidade de instalação de uma central de trigeração (electricidade, calor e
frio) a gás natural, de alta eficiência na Baixa do Porto e que abastecerá duas redes
urbanas de água quente e de água fria, produtos finais para o aquecimento e
arrefecimento nos edifícios, insere-se nas tendências mais avançadas de conversão
energética de proximidade. Permitindo utilizar o gás natural, o combustível fóssil de
transição mais limpo, conduz a que se obtenha o máximo de energia útil da queima
de cada unidade de gás e, deste modo, produzam meios de aquecimento e de
arrefecimento e electricidade com cerca de 40% menos de emissões de CO2 do que
nas condições actuais.

ADEPORTO NA CONCRETA

A AdEPorto participou na 24ª edição da Concreta - Feira Internacional de
Construção e Obras Públicas que decorreu entre 20 e 24 de Outubro, na Exponor.
O certame, de realização bienal, contou com 432 entidades expositoras, sendo 87%
nacionais e 13% oriundas de países como Espanha, Alemanha, Itália, Bélgica,
Áustria, Brasil, China, França e Turquia. A Concreta 2009 foi visitada por cerca de
47.240 pessoas entre profissionais e público em geral.

CONCURSO ‘À VELOCIDADE DO SOL’

A AdEPorto e o Gabinete do Ambiente da Câmara Municipal do Porto lançaram, durante a
apresentação do Programa de Educação Ambiental 2009/2010, o concurso de concepção e
construção de carrinhos solares denominado ‘À Velocidade do Sol’. Trata-se de uma iniciativa,
dirigida aos alunos do ensino secundário que pretende, através da actividade experimental,
sensibilizar os participantes para energias menos poluentes e formas de mobilidade mais
sustentáveis. Este projecto irá culminar com a realização de uma corrida com os carrinhos
solares durante a Semana da Energia e do Ambiente 2010.

ASSEMBLEIA-GERAL APROVA PLANO DE ACTIVIDADES 2010

A Assembleia-Geral da Agência de Energia do
Porto reuniu, a 27 de Novembro, para avaliar o
Plano de Actividades para 2010, do qual se
destacam a RUTE – Rede Urbana de Energia
Térmica e o Plano de Acção para a Energia. O
encontro, que teve lugar na Casa do Roseiral,
contou com uma participação significativa dos
membros deste órgão social que aprovou por
unanimidade o documento.

ADEPORTO NO 4º FÓRUM DE ENERGIA

Sob a bandeira das ‘Oportunidades de Cooperação no Domínio da Energia e as
Novas Realidades Políticas e Económicas’ no actual contexto de crise internacional,
realizou-se, em Budapeste, o 4º Fórum de Energia que contou com cerca de 80
oradores, entre representantes políticos, de agências de energia, de instituições
científicas e de empresas do sector.

O encontro contou com cerca de 300 convidados oriundos de países Europeus,
E.U.A. e Canadá o que o tornou num dos eventos mais importantes deste ano no
domínio da energia tendo sido constituído por 12 painéis temáticos.

O Presidente do Conselho de Administração da AdEPorto, Eduardo de Oliveira
Fernandes, participou no painel ‘The Role of Alternative Sources in the Energy Mix What Future for Green Energy in the new Economic Realities?’, a par da Alemanha,
Rússia, Hungria e Itália.

Foi consensual para os participantes no fórum que os investimentos no sector da
energia exigem financiamentos elevados a longo prazo, nomeadamente, em fontes
renováveis. Por outro lado, torna-se imprescindível a regulação do mercado da
energia, sobretudo, no que diz respeito aos preços e aos limites de emissões de
CO2.

INTELLIGENT ENERGY EUROPE REUNIDO EM BRUXELAS

A AdEPorto participou, no passado mês de Novembro, num encontro realizado no
âmbito do programa Intelligent Energy Europe (IEE). Esta iniciativa, que juntou as
diversas agências de energia locais e regionais criadas no âmbito do IEE, teve como
principal objectivo a definição do enquadramento do financiamento de projectos de
criação de agências de energia no futuro, bem como a partilha de experiências
sobre o trabalho que tem sido desenvolvido pelas agências localmente.

SERÃO DA BONJÓIA DEDICADO À ENERGIA

‘A Energia no Porto e os desafios para 2020’ foi tema num dos Serões de Novembro
da Bonjóia. O Serão, a cargo de Maria João Samúdio, contou com a presença de
mais de meia centena de participantes, e estava integrado no Ciclo de Debates
sobre Assuntos Europeus que se tem vindo a realizar no âmbito do projecto Europe
Direct.

A abertura do Serão esteve a cargo do anfitrião desta iniciativa promovida pela
Fundação Porto Social, Carlos Mota Cardoso, que alertou para a pertinência da
temática na actualidade. Seguiu-se uma breve apresentação da Agência de Energia
do Porto, pelo Vice-Presidente do Conselho de Administração e, também,
responsável pelo projecto Europe Direct, Manuel de Novaes Cabral.

A manifestação de responsabilidade da cidade do Porto ao assinar em Fevereiro
último o Pacto dos Autarcas onde se comprometeu a convergir com os objectivos
da Comissão Europeia para 2020: aumento da eficiência energética, redução das
emissões de gases com efeito de estufa e aumento da quota das energias
renováveis, quantificados em 20% cada, mereceu um relevo especial.

ADENE PARTICIPOU NA SEMANA EUROPEIA DAS REGIÕES E CIDADES

Alexandre Fernandes, actual Director Geral da
ADENE – Agência para a Energia e Presidente da
Rede Europeia de Energia (EnR), participou no
‘Open Days 2009 - European Week of Region and
Cities’, que teve lugar na Comissão Europeia, em
Bruxelas,

sob

a

bandeira

‘Global

Challenges,

European Responses’.

O encontro, que contou

com mais

de 6000

participantes oriundos de cerca de 40 países,
incluindo
Estados

Estados-membro
candidatos

e,

da

ainda,

União

Europeia,

Brasil,

China,

Islândia, Japão, Rússia, Ucrânia e Estados Unidos da América, abriu com uma
sessão dedicada às respostas regionais à actual crise económica.

Organizado em diversos workshops que versaram: o crescimento e a inovação nas
regiões e cidades europeias, as alterações climáticas e o desenvolvimento regional
sustentável, a cooperação territorial, a avaliação da política de coesão e as
perspectivas futuras, constituiu um espaço de partilha de experiências e de boas
práticas como resposta às mudanças globais.

EDP LANÇA ESPAÇO ‘ECOEDP’

Desde o passado mês de Novembro que a EDP dispõe de um novo título no
ciberespaço dedicado à eficiência energética ‘ECOEDP’. Neste espaço é possível
encontrar inúmeros conselhos úteis, respostas a perguntas frequentes, testes de
avaliação dos seus comportamentos, bem como a série de pequenos programas
informativos sobre ‘Eficiência Energética’ que foram transmitidos pela RTP com o
título ‘mude o seu mundo que o mundo muda’. Esta iniciativa, desenvolvida pela
EDP, contemplou a emissão de dez programas que foram para o ar em horário
nobre. Conselhos úteis e as melhores práticas na utilização eficiente da energia
constituem o desafio lançado aos telespectadores e podem ser vistos em
www.eco.edp.pt

LIPOR PROMOVE SEMANA EUROPEIA DE PREVENÇÃO DA PRODUÇÃO DE
RESÍDUOS

A

Semana

Europeia

de

Prevenção

da

Produção

de

Resíduos, decorreu entre 21 e 29 de Novembro, com o
apoio

do

programa

LIFE+

da

Comissão

Europeia.

Organizada pela Agência Portuguesa de Ambiente, e tendo
como parceiro a LIPOR - Serviço Intermunicipalizado de
Gestão de Resíduos do Grande Porto, esta iniciativa
contemplou a realização de diversas acções, a nível
nacional,

no

sentido

de

promover

boas

práticas

e

proporcionado a participação activa de todos os cidadãos.

O grande objectivo foi alertar os cidadãos para a necessidade de uma efectiva
redução na produção de resíduos e para a criação de uma consciência contra o
desperdício. A necessidade de se conceberem, adquirirem e utilizarem produtos
duráveis, que não se tornem rapidamente em resíduos, terá de ser uma prática do
dia-a-dia em prol da construção de um planeta mais sustentável e com melhor
qualidade de vida.

Durante esta semana, no Grande Porto foram dinamizadas 100 acções e
registaram-se cerca de 2000 visitas ao site www.eunaofacolixo.com onde foi
lançado um novo menu designado de ‘Dose Certa’. A LIPOR e a APA lançaram,
ainda, numa edição conjunta, um ‘Guia Prático dos Resíduos Domésticos Especiais’.

AUTARQUIA PORTUENSE ASSINOU DECLARAÇÃO SOBRE ALTERAÇÕES
CLIMÁTICAS

A autarquia portuense, representada pelo Vereador da Protecção Civil, Controlo
Interno e Fiscalização, Manuel de Sampaio Pimentel, assinou, em Estocolmo, a
Declaração sobre Alterações Climáticas das Eurocities.

Este documento constitui o mais importante compromisso político assumido pelas
cidades metropolitanas desta rede europeia e pretendeu ser um contributo para a
Cimeira de Copenhaga.

A Declaração sobre Alterações Climáticas da Eurocities foi subscrita por mais de 70
cidades. No caso do Porto, esta subscrição vem reforçar o compromisso assumido
em Bruxelas, em Fevereiro de 2009, com a assinatura do Pacto dos Autarcas pelo
Presidente da Câmara, Rui Rio.

A cidade Invicta assumiu o compromisso de reduzir as emissões de CO2 em mais
de 20% até 2020, através da implementação de medidas no domínio da eficiência
energética e da promoção de energias renováveis vertidos em planos de acção para
a energia sustentável.

Neste encontro foi também assinada uma declaração conjunta entre a Eurocities e a
Conferência Norte Americana de Presidentes de Câmara, designada “Apelo de
Estocolmo”. Esta declaração materializa o compromisso entre os municípios
europeus e norte americanos no combate às alterações climáticas, na promoção de
políticas sustentáveis e apelam ao Estados o reconhecimento das Cidades como
agentes privilegiados de intervenção neste domínio.

PORTO VIVO PROMOVE SEMINÁRIO ‘GESTÃO URBANA DE UMA CIDADE
PATRIMÓNIO MUNDIAL’

A Câmara Municipal do Porto e a Porto Vivo,
SRU, organizaram, no Centro de Congressos
da Alfândega do Porto, um Seminário sobre
‘Gestão Urbana de Uma Cidade Património
Mundial’, que contou com a presença do
Presidente

da

autarquia,

Rui

Rio,

do

Presidente do Conselho de Administração da
Porto

Vivo,

Secretário

SRU,

de

Arlindo

Estado

da

Cunha,
Cultura,

e

do

Elísio

Summavielle.

Este seminário centrou-se, sobretudo, na
problemática da Gestão do Centro Histórico
do

Porto,

classificado

como

Património

Mundial pela UNESCO, e no trabalho que
está a ser desenvolvido no âmbito do Plano
de Gestão, apresentado publicamente em
Dezembro do ano passado. Ainda na sequência desta iniciativa foi promovida no dia
5 de Dezembro, uma visita pelas obras de reabilitação urbana em curso na Baixa
Portuense.

Este encontro foi realizado no âmbito da candidatura ao QREN ‘Valorização e
Gestão do Centro Histórico do Porto Património Mundial’, justamente na véspera de
se assinalarem 13 anos sobre essa classificação atribuída pela UNESCO.

