Missão «cidades inteligentes e com impacto neutro no
clima»

100 cidades com impacto neutro no clima até
2030 – pelos e para os cidadãos

O que são as missões da UE?
Parcialmente inspiradas na missão Apollo 11, que levou um homem à lua, as missões da UE assumem
o compromisso de resolver grandes desafios da sociedade, tais como:






a luta contra o cancro,
a adaptação às alterações climáticas,
a vida em cidades mais verdes,
a garantia de solos saudáveis, para que os alimentos, as pessoas, a natureza e o clima também
sejam saudáveis,
a proteção dos nossos oceanos.

Cada missão da UE terá um calendário e um orçamento específicos, dependendo do respetivo grau de
dificuldade. Cada uma delas pretende ir além da investigação e inovação e estimulará a inovação em
todos os setores tendo em vista oferecer soluções eficazes. Além disso, as missões terão um papel
crucial na realização das prioridades da UE, como é o caso do Pacto Ecológico Europeu e do Plano
Europeu de Luta contra o Cancro.

A sua participação conta
Precisamos de si para que as missões se concretizem. Até à data, os comités de missão, um vasto
grupo de peritos em matéria de inovação, de investigação, de elaboração de políticas, da sociedade civil
e organizações de profissionais têm ajudado a Comissão Europeia a especificar eventuais missões.
Chegou o momento de os cidadãos europeus participarem, para que as missões sejam relevantes e
façam verdadeiramente alguma diferença. Trabalhando em conjunto podemos ir mais longe.

Cidades inteligentes e com impacto neutro no clima
As cidades abrangem cerca de 3 % da superfície terrestre do planeta, mas produzem mais de 70 % das
emissões de gases com efeito de estufa. Estima-se que, na Europa, em 2050, quase 85 % dos
europeus vivam em áreas urbanas. É por esta razão que a resposta à atual situação de emergência
climática deve partir das cidades e dos seus cidadãos.

O comité de missão para as «cidades inteligentes e com impacto neutro no clima» identificou a seguinte
missão: alcançar o limiar de 100 cidades com impacto neutro no clima até 2030.
A missão «cidades inteligentes e com impacto neutro no clima» irá apoiar, promover e dar a conhecer
100 cidades europeias no decorrer da sua transformação rumo à neutralidade climática até 2030 e
torná-las polos de experimentação e inovação para todas as outras.
As 100 cidades pioneiras que aceitarem a missão de se tornarem neutras em termos de clima até 2030
assinarão, individualmente, um contrato de Cidade do Clima, ajustado às respetivas realidades e
elaborado no âmbito de um processo de cocriação que permita ouvir vozes a todos os níveis.

O papel dos habitantes das cidades
As pessoas que vivem nas cidades – produtores, consumidores, intervenientes políticos ou visitantes –
estarão no centro desta missão. Têm um enorme impacto no ambiente e no clima, podendo também
impulsionar a transição para a neutralidade climática. O contrato de «Cidade do Clima» permitirá às
pessoas e à sociedade civil desempenhar um papel ativo e proporcionar-lhes-á novas plataformas de
ação e melhores recursos para conceber e executar ações em favor do clima. Para tal, as cidades terão
de desenvolver abordagens eficazes para mobilizar as comunidades, influenciar e incentivar a mudança
de comportamento.
As pessoas podem tornar-se agentes de mudança através de iniciativas da base para o topo, de
inovação e de novas formas de governação. Os objetivos da missão incluem a promoção de uma
transição justa para melhorar a saúde e o bem-estar das pessoas e alcançar muitos outros benefícios
no decorrer do processo, tais como a melhoria da qualidade do ar, a criação de emprego e estilos de
vida mais saudáveis.
Em 2020, o comité de missão para as «cidades inteligentes e com impacto neutro no clima» ouviu as
prioridades e as preocupações das pessoas em cidades de toda a UE. O que ouviu nestes eventos
influenciará o relatório e as recomendações apresentados pelo comité de missão à Comissão Europeia
(previstos para setembro de 2020).
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Para mais informações, consultar: https://ec.europa.eu/mission-cities
Siga: #EUmissions #HorizonEU #MissionCities

