Cerimónia do Pacto de Autarcas de 2021: guarde a data e registe um evento
satélite!

"Rumo a uma Europa mais justa e com impacto neutro
no clima para todos"
A Cerimónia do Pacto Europeu de Autarcas de 2021 decorrerá a 7 de outubro de
2021 online... e em toda a Europa!
Como a cerimónia do Pacto de Autarcas de 2020 foi cancelada alguns dias antes do
evento devido à pandemia da COVID-19, aguardamos com expectativa a edição de
2021!
A principal Cerimónia da UE de alto nível decorrerá online a 7 de outubro de 2021, com
uma grande variedade de eventos satélites em toda a Europa nas semanas próximas
da cerimónia.

COMPROMETER, ENVOLVER, AGIR, TRABALHAR EM REDE rumo a Glasgow

Em abril de 2021, a iniciativa do Pacto de Autarcas entrou numa nova fase, quando
oficialmente lançou a sua ambição renovada de uma Europa mais justa e com impacto
neutro no clima.

Agora, os signatários comprometem-se a alcançar a neutralidade climática até 2050, a
implementar medidas de adaptação às alterações climáticas e a aliviar a pobreza
energética através de uma transição justa. Comprometem-se também a envolver na
transição os seus cidadãos, empresas e demais partes interessadas locais, contribuindo
assim para o Pacto Europeu para o Clima. O Pacto Europeu para o Clima é uma
iniciativa da UE que convida todos a participar em ações climáticas e a construir uma
Europa mais verde.
Para comemorar esta nova fase, as conquistas da Comunidade e debater como se pode
comprometer, envolver, agir e trabalhar em rede para uma Europa mais justa e com
impacto neutro no clima, estamos a organizar a primeira cerimónia online do Pacto de
Autarcas!
A Comissária Europeia para a Energia, a Sra. Kadri Simson, e o Vice-Presidente
Executivo para o Pacto Ecológico Europeu, Frans Timmermans, irão juntar-se a
presidentes de câmara, líderes locais, presidentes de regiões e representantes de
municípios de todas as dimensões, nesta comemoração.
Em breve, teremos mais informações sobre a abertura das inscrições e a agenda.
Registe o seu evento satélite do Pacto de Autarcas!

O evento também apresentará a riqueza das ações climáticas em toda a Europa com
eventos descentralizados de Cerimónia Satélite que pode organizar para discutir os
desafios locais e promover a visão do Pacto de Autarcas de 2050! Veja aqui quem pode
enviar um evento e como.
Além de enviar o seu evento como um Evento Satélite da Cerimónia do Pacto de
Autarcas de 2021, encorajamos todos na Comunidade a registarem os seus eventos na
Plataforma Digital da Conferência sobre o Futuro da Europa, para partilhar as suas
ideias e contribuir para repensar a Europa.
#mayors4neutrality
#EUClimatePact

Perguntas? ceremony@eumayors.eu
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