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Exmos, 
 
Saúdo todos os presentes e obrigado à RNAE-Rede Nacional das Agências de Energia pela escolha 
do Município de Espinho e aqui realizar este importante encontro para discutir temas como a 
energia tão importantes e tão atuais. 
Por coincidência ou talvez não, o Encontro Nacional das Agências de Energia e Ambiente analisa e 
projeta a intervenção destes agentes nos territórios enquanto, em Madrid, a Cimeira do Clima 
procura encontrar caminhos que se abram a um futuro sustentável para as próximas gerações. 
As alterações climáticas são, segundo afirma o secretário geral da ONU, António Guterres, o maior 
problema da humanidade, e vão afetar dramaticamente o nosso futuro se nada de substancial for 
feito. 
Os custos de uma transição para sociedades sem emissões de gases com efeito de estufa são 
enormes! Mas não o fazer terá custos ainda maiores! 
Estamos hoje a viver já os efeitos de uma realidade que descurámos e cujos efeitos se manifestam 
também nos impactos sobre os ecossistemas com a destruição da biodiversidade, o degelo e a 
subida das águas do mar e a erosão patente nas nossas costas marítimas, fenómenos 
meteorológicos extremos, sendo os exemplos mais recentes os incêndios na Austrália e na 
Amazónia ou as inundações na cidade italiana de Veneza. 
O mundo está hoje um grau mais quente do que antes da era industrial e poderá chegar aos três 
graus no final do século. Especialistas dizem que cada grau que aumente a temperatura diminuirá 
pelo menos 20 por cento a quantidade de água e o ciclo da água não será uniforme em todo o 
planeta. 
É tempo de arrepiar caminho e ler com preocupação o recente relatório da OCDE que alia e 
interliga desenvolvimento e ação climática. 
A OCDE recomenda que os doadores parem de subsidiar combustíveis fósseis nos países em 
desenvolvimento. E citando Jorge Moreira da Silva, Diretor do Departamento de Desenvolvimento e 
Cooperação da OCDE “é preciso esverdear a cooperação para o desenvolvimento e os países mais 
ricos têm obrigação de contribuir para a descarbonização dos países mais pobres,” para evitar que 
as alterações climáticas agravem ainda mais as condições de pobreza. 
Penso que estaremos todos de acordo sobre a urgência e a necessidade de remover a elegibilidade 
de subsídios aos combustíveis fósseis nas ajudas públicas ao desenvolvimento de projetos que 
contaminem e destruam a saúde climática e a sustentabilidade energética, procurando canalizar os 
apoios para formas de energias renováveis e para processos de eficiência energética. Sem 
radicalismos, mas com a consciência da situação que vivemos temos de tentar fazer mais todos os 
dias por um Mundo Melhor. 
Estou certo que o contributo das Agências de Energia e Ambiente em parceria com a ENERGAIA e 
este conjunto de peritos aqui reunidos em Espinho vão trazer um enorme contributo a todos nós, 
autarcas e a todos os agentes de Intervenção nos Territórios. 
Felicito a organização deste evento pela escolha de temas e preocupações cada vez mais 
emergentes para os territórios municipais. Refiro-me aos Contratos de Gestão de Eficiência 
Energética nos Municípios, às Comunidades de Energia Renovável e Modelos de Financiamento para 
os Municípios a partir de 2020. 
Obrigado a todos pela vossa presença em Espinho e pela participação numa iniciativa tão oportuna 
e relevante, para o nosso presente e o futuro das novas gerações. 
Bem hajam! 
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