« Existe a necessidade de restabelecer a
ligação dos projetos de transição energética
com as comunidades locais »
Entrevista a Zoran Kordić, cofundador de uma cooperativa de energia
croata Zelena energetska zadruga (ZEZ).

Na sua opinião, quais são os principais desafios enfrentados pelos intervenientes
locais na implementação de projetos de transição energética?
O setor da energia ainda está fortemente ligado aos combustíveis fósseis e
dificulta o desenvolvimento de intervenientes na área da energia limpa. É
lamentável que as metas nacionais para o clima e a energia não estejam
alinhadas com os objetivos definidos pelo acordo de Paris, nem sigam as
recomendações dos relatórios do Painel Intergovernamental sobre as Alterações
Climáticas. Existe também a necessidade de um apoio mais forte e de uma
estrutura facilitadora de projetos comunitários de energia e de restabelecer a
ligação dos projetos de transição energética com as comunidades locais.

De que forma trabalhar com uma cooperativa pode ajudar a enfrentar esses
desafios?
As cooperativas podem ser plataformas que ligam os investidores a projetos de
transição energética. Contribuem para o progresso da mudança no
comportamento dos cidadãos e têm um papel a desempenhar no
desenvolvimento de políticas, fornecendo recomendações a partir do terreno.

A cidade signatária do Pacto Križevci liderou o primeiro projeto de crowdfunding
para as energias renováveis na Croácia. De que forma a Cooperativa de Energia
Verde (ZEZ) apoiou a cidade neste projeto?
Graças ao EU-funded Horizon 2020 Compile project, a ZEZ conseguiu impulsionar
a implementação de painéis solares nos telhados dos edifícios públicos. Isto
contribui para alcançar um dos objetivos da agenda de governação local: fazer
com que Križevci seja autossuficiente em matéria de energia até 2030.

Regra geral, como descreveria a sua experiência à frente de projetos de transição
energética com as autarquias locais na Croácia?
A nossa experiência de trabalho com as autarquias locais é sobretudo positiva! A
maioria das cidades reconhece os resultados positivos destes projetos e mostra
muito mais interesse em colmatar a lacuna entre os cidadãos e os projetos
energéticos do que qualquer outro nível governamental.

Como foi recebida a participação dos cidadãos em Križevci? Outras partes
interessadas manifestaram interesse em relação a esses regimes de
financiamento inovadores?
O interesse dos cidadãos pelo investimento foi muito superior ao esperado. A
nossa última campanha foi totalmente financiada em apenas 48 horas e
conseguimos suscitar 5 vezes mais interesse do que o necessário. Os cidadãos

demonstraram um forte interesse em investir em projetos de transição
energética.
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