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8 etapas para uma implementação bem-sucedida das 

ações baseadas em FER e EE 

 
As medidas baseadas em Fontes de Energia Renovável (FER) e Eficiência 

Energética (EE) são, em comparação com medidas convencionais, operações 

dispendiosas e por vezes exigentes em termos técnicos. As possibilidades de 

implementação diferem de região para região, e é impossível falar sobre um 

modelo simples para criar histórias de sucesso sobre este tema. O projeto 

COMPOSE criou um modelo comum, composto por 8 etapas, que devem ser 

levadas em consideração ao planear um novo projeto a nível local. Estas etapas, 

definidas pela Universidade Técnica de Creta (TUC), presentam-se 

sucintamente no quadro seguinte:  

 

  

 

 

 



 

 

Nota importante:  

A sequência dos passos da metodologia proposta é indicativa e altamente dependente das 

necessidades / estratégias de cada projeto. Pode ser diferente consoante os casos, e por isso 

deve ser adaptada pela equipa de desenvolvimento local e harmonizada com a política / 

prioridades locais. 

 

 



 

Para medir o progresso e o impacto da ação-piloto nas comunidades, o 

COMPOSE propôs indicadores comuns para a monitorização de cada projeto a 

desenvolver. Isto assegura um entendimento comum dos aspetos de definição e 

monitorização do indicador. Baseia-se na monitorização de indicadores 

ambientais, energéticos e económicos, a monitorizar na fase de proposta do 

projeto, na sua implementação e após a sua implementação.  
 

De acordo com esta metodologia, os parceiros do COMPOSE concluíram os 

seus projetos usando abordagem ascendente, multidisciplinar e participativa.  

Destacaram-se os seguintes pontos positivos e negativos, que podem ocorrer 

quando se inicia um novo projeto. 

 



 

COMPOSE está a chegar ao fim  

 
Os parceiros reuniram-se no 6º encontro comum realizado no Chipre, e 

concluíram a reunião com o compromisso de numerosos eventos públicos, 

organizados em regiões parceiras em países e ilhas da região Mediterrânica. O 

objetivo dos eventos é capitalizar as ações relativas às medidas de FER e EE e 

a sua rápida implementação em documentos políticos e processos de tomada 

de decisão. A calendarização de eventos está disponível em  

https://renewable-energies.interreg-med.eu/news-events/events/  

bem como na página web COMPOSE  

https://compose.interreg-med.eu/index.php?id=5670 

 

 

 

Foto: reunião do projeto COMPOSE em Chipre. 2º dia no centro de testes para soluções solares 

fotovoltaicas.  



5 exemplos reais, mais de 1 milhão de euros de 

investimento para as soluções EE e FER 

 

Em 11 regiões MED, os parceiros COMPOSE alcançaram resultados 

surpreendentes em novas abordagens e soluções técnicas, usando 

exclusivamente potenciais de energia locais. O cálculo dos indicadores mostra 

que, em 2030, as ações piloto locais alcançarão: 

• 6.634.843 kWh / ano de energia economizada devido à adoção de 
medidas de eficiência energética 

• 336.544.500 kWh / ano de eletricidade gerada a partir de FER e 
782.180.301 kWh / ano de energia térmica gerada a partir de FER até 
2030 

• 558.722 t CO 2 / ano - emissões de gases com efeito estufa evitadas até 
2030 

• > 100 novas PME a estabelecer 
• 4.314 tep de energia produzida a partir de resíduos 

 

Foto © kgzs 

 



 

O Conselho Europeu reconheceu a necessidade de 

intensificar os esforços globais para combater as 

alterações climáticas 

 
Num dos seus últimos relatórios de imprensa, o Conselho Europeu destacou a 

importância do reconhecimento da mudança climática à luz da mais recente 

ciência disponível, especialmente o Relatório Especial do IPCC sobre os 

impactos do aquecimento global de 1,5°C acima dos níveis pré-industriais.  

Assim, enfatizou a importância da UE apresentar uma estratégia ambiciosa a 

longo prazo até 2050, em prol da neutralidade do clima, em consonância com o 

Acordo de Paris, tendo em conta as especificidades dos Estados-Membros e a 

competitividade da indústria europeia, e apelando à consolidação atempada das 

estratégias nacionais de longo prazo.  

Também reconheceram que a implementação do objetivo do acordo de Paris 

oferece oportunidades significativas e potencial para crescimento económico, 

novos empregos e desenvolvimento tecnológico. Isto poderia assegurar o 

reforço da competitividade europeia, bem como a intensificação do trabalho 

sobre a estratégia climática a longo prazo e novas discussões sobre as metas 

climáticas.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Memorando de Entendimento com os decisores 

locais, regionais e nacionais 

Os parceiros COMPOSE irão recolher assinaturas de entidades associadas, 

autoridades locais, regionais e nacionais que cooperam nos projetos-piloto 

COMPOSE e autoridades envolvidas para mais inclusão de FER e EE no 

planeamento do desenvolvimento. Um memorando de uma página será 

submetido a assinatura e divulgado através da comunicação social regional, 

nacional e europeia, bem como em versão impressa. Trata-se de uma 

declaração de entendimento da importância do planeamento energético 

baseado em FER e EE, para alcançar objetivos comuns para uma UE neutra 

em carbono em 2030.  

 
 
De uma necessidade global para uma oportunidade local :) 

 
 


