European Sustainable-Energy Policy Seminar, Ilha de Samsø, Dinamarca

Síntese do Seminário
Os objectivos principais do seminário foram: a interacção e troca de informação
e experiências entre ONG’s Europeias; a participação activa destas na
sensibilização a temática das energias sustentáveis ao nível politico,
educacional e do público em geral e a aplicação e melhoria da legislação
Europeia sobre energias renováveis com fim a criar condições para um maior
consumo de energias sustentáveis na Europa.
O Seminário decorreu na Academia de Energia de Samsø (Samsø Energy
Academy), de uma forma informal e falado em Inglês. Os participantes tiveram
sempre a possibilidade de interagir com os oradores e criou-se frequentemente
um espaço para facilitar a continuação de discussões paralelas importantes. A
Almargem apresentou, com apoio multimédia, os objectivos das associação e
os trabalhos a serem efectuados no ramo das energias sustentáveis.
Foram abrangidas várias temáticas actuais como: A nova Legislação
Energética Europeia; O Aumento no Consumo de Biocombustíveis e a sua
Sustentabilidade e o Mercado de Emissões de Carbono. Decorreram também
oficinas de âmbito práticas e teóricas, dos quais foram dinamizadas oficinas
sobre: os fundos estruturais, legislações Europeias para comunidades e uma
oficina prática dedicada a construção de modelos solares por fins
demonstrativos e educativos.
Durante o seminário decorreu também a Assembleia-geral da INFORSEEurope com eleição do novo corpo da Direcção, em que a Cécile Godinho,
representante da Almargem no seminário, foi eleita membro da Direcção.
O seminário coincidiu com as Comemorações dos 15 anos de existência da
INFORSE-Europe em que foi aparentada uma descrição histórica da INFORSE
com apoio de material visual (cartazes, folhetos e o Newsletter da INFORSE
“Sustainable Energy News”). Os participantes do seminário tiveram a
oportunidade de se juntar a Conferência “Samsø Renewable Energy Island: 10Year, and Challenges for the next 10 years” e também nas actividades de
comemoração dos 10 anos da Ilha de Samsø - Ilha de Energias Renováveis, e
nas Visitas de Estudos guiadas das Instalações de Energias Renováveis da
Ilha de Samsø.
Para Almargem, a participação neste seminário foi uma oportunidade única e
significativa para a integração da Associação na rede das ONGs Europeias
ligadas às energias renováveis. Deu a possibilidade de trabalhar com

profissionais da área em questão, e de aprender com as experiências de outras
ONGs, nomeadamente sobre novas formas de consciencializar o público,
baseado em projectos que já prosperaram e continuam a ter sucesso. Foram
realizados contactos úteis em vários países Europeias com visa a eventuais
parcerias, troco de informação e experiências. A Almargem ainda participou em
reuniões de trabalho sobre o Programa de Educação sobre Energias
Renováveis nas Escolas “SPARE” com os respectivos coordenadores do
programa e realizou.
A Almargem pretende, no seu possível, continuar a trabalhar activamente com
a INFORSE-Europe e espera puder desenvolver projectos de longo termo no
futuro na área das energias renováveis.
Descreve-se aqui, de forma resumida, os 5 dias do Seminário:
Dia 1
De modo geral, o primeiro dia serviu para apresentar a INFORSE – Europe e para
enquadrar as suas actividades passadas e presentes. Foram feitas apresentações de
todas as ONG’s presentes. O desenvolvimento do dia foi o seguinte:


Apresentação da Direcção e Coordenadores da INFORSE-Europe: Ursel
Beckmann, Alemanha; Pete West, UK; Ion Zamfir, Roménia; Marija
Jankovska, Macedónia; Emil Bedi, Eslováquia; Gunnar Boye Olesen,
Dinamarca;



Apresentação das principais actividades da INFORSE pelos membros da
Direcção;



Apresentação de Visões para uma Energia Sustentável para a Europa pelos
seguintes ONG’s: INFORSE-Europe, UK Zero Carbon Britain, Latvian Green
Movement, Planenergi (Aalborg University);



Apresentação das ONG’s participantes em que a Almargem apresentou com
apoio multimédia os objectivos das associação e os trabalhos a serem
efectuados no ramo das energias sustentáveis.



Visita Guiada do edifício (Samsø Energy Academy) com respectivas
explicações sobre a sua utilização de energias renováveis e da sua eficiência
energética.

Dia 2
As temáticas abrangidas neste dia foram:
1. A nova Legislação Energética Europeia (INFORSE e EREF). Essas
apresentações incluíram: o enquadramento da Legislação Energética Europeia; a
acção legislativa actual, as novas legislações europeias, as prioridades da INFORSE
neste assunto, as estratégias nacionais e os Mecanismos de apoio para as energias
renováveis.
2. O Aumento no Consumo de Biocombustíveis e a sua Sustentabilidade (Nordic
Folkecenter/Biofuelwatch, EREF e INFORSE). Este “painel” abraçou os seguintes
assuntos: as Metas Europeias e dos EUA, os Macro-impactos dos agro-combustiveis e
a Certificação e Critérios de Produção Sustentável.

3. Opiniões de ONG’s sobre o Mercado de Emissões de Carbono (Emissions
Trading) (CAT, FAE e EREF). Aqui falou-se nomeadamente sobre as estratégias de
transição para uma Europa “Zero – Carbon”; as Contracções e as Convergências, as
quotas de energias negociáveis, o “Emission Trading Scheme” da União Europeia e as
novas metas para 2012-2020.
3. Oficinas de âmbito Práticas e Teóricas, dos quais foram dinamizadas: os Fundos
Estruturais; a construção de modelos solares por fins demonstrativos e educativos e
uma oficina sobre as legislações Europeias para comunidades.
Dia 3
O terceiro dia do seminário foi dedicado a Assembleia-geral da INFORSE-Europe e às
actividades futuras da organização:
1. Assembleia-geral
O Agenda da Assembleia:

Relatórios de acordo com os estatutos da INFORSE-Europe;

Estrutura presente da INFORSE-Europe;

Planos de actividades para 2008 e além;

Eleição da Direcção e dos Coordenadores, em que a representante da
Almargem no seminário, Cécile Godinho foi eleito novo membro da Direcção.
Os novos mebros da Direcção são: Ursel Beckmann, Alemanha; Pete West,
UK; Ion Zamfir, Roménia; Emil Bedi, Eslováquia; Gunnar Boye Olesen,
Dinamarca, Sergio Oceransky, Dinamarca; Paul Allen, UK; Cécile
Godinho,Portugal;

Planificação da próxima Assembleia-geral (CAT ou CLER).
2. Grupos de Trabalho sobre as Actividades Futuras da INFORSE-Europe. Para
este efeito, os participantes se separam em 4 grupos para discutir e relatar os
seguintes temas: a educação e as actividades do Programa SPARE; “Zero-Carbon
Europe”; biocombustiveis e visões de energias renováveis para a Europa.
3. Comemorações dos 15 anos de existência da INFORSE-Europe em que foi
aparentada uma descrição histórica da INFORSE com apoio de material visual
(cartazes, folhetos e o Newsletter da INFORSE “Sustainable Energy News”).
Day 4
Neste dia o seminário da INFORSE-Europe se integrou na:
Conferência “Samsø Renewable Energy Island: 10-Year, and Challenges for the
next 10 year”
Neste Conferência foram abrangidas as seguintes temáticas:
1. A Avaliação do Desenvolvimento da Ilha de Energias Renováveis, baseados em 10
anos de Experiência; apresentado pelos Planeadores Energéticos da Ilha de Samsø;
2. Participação Pública, Proprietários Locais e Organização de Comunitária.
Ferramentas Básicas do desenvolvimento da “Energy Island”; apresentado pelo
Director da Academia de Energia de Samsø;

3. Estratégias Energéticas para 2025 – Estratégia a Longo Prazo sobre a Legislação
Energética na Dinamarca do Governo Dinamarquês. Segurança e Fornecimento,
Alterações Climáticas em Escala Global e Desenvolvimento Económico; apresentadas
pela Autoridade Dinamarquesa de Energia;
4. Visões Futuras e Cooperação; apresentado pelos “EU Regional Energy Offices”;
5. Democracia Energética. Ferramentas para Envolver Pessoas de todas as
Nacionalidades num Desenvolvimento de Energias Sustentáveis. O Modelo “Co-op”
Escandinavo em Acção, apresentado pelo Instituo de Legislação de Energias
Sustentáveis do Japão.
Depois do almoço, os participantes do Seminário e da Conferência tiveram direito a
uma Visita de Estudo guiada das instalações de energias renováveis da Ilha de Samsø.
A noite, celebraram-se as comemorações do Aniversário de 10 anos da Ilha de Samsø
como "Renewable Energy Island”.
Dia 5
O último dia do seminário foi centralizado num trabalho mais prático, em que se
dinamizou 5 oficinas/grupos de trabalho que incluíram os participantes do Seminário e
da Conferência. O tema global dos “workshops” era:
“Desafios para os Próximos 10 anos de Comunidades de Energias Sustentáveis”
As temáticas específicas a cada grupo de trabalho foram:
1. Desenvolvimento Regional, Criação de Emprego, Desenvolvimentos Estruturais e
Cooperação Visionária nas Regiões;
2. A “Educação Renovável – Mudar Hábitos e Atitudes”
3. O papel das Organizações ONG’s “Grassroots” na Legislação e no
Desenvolvimento Energético.
4. Acção Local e Proprietários Locais.
Antes do enceramento do Seminário, foi feita uma avaliação do Seminário por parte de
todas as ONG’s presentes. Foi realizado também a primeiro reunião da Nova
Direcção, em que participou a Cécile Godinho, representante da Almargem.

Almargem
Março 2008

A Academia de Energia de Samsø onde decorreu o seminário.

A apresentação das ONG’s no primeiro dia do seminário.

