Carta de
Adesão
Considerando que a Directiva Europeia
relativa ao desempenho energético dos
edifícios representa um grande desafio para
a transformação do sector Europeu dos
edifícios, no sentido de melhorar a eficiência
energética, aumentando a utilização de
energias renováveis e reduzindo as
emissões de CO2,
Considerando que os edifícios municipais
devem ser/tornar-se exemplos brilhantes e
conscientes da necessidade de confiar nos
nossos cidadãos para alcançar os nossos
objectivos,

De forma a assegurar o sucesso e para
respeitar o carácter europeu da Campanha
“Display”, nós comprometemo-nos a
cumprir com as seguintes condições:
disponibilizar aos cidadãos o desempenho –
em termos de consumo de energia, emissões
de CO2 e consumo de água - de pelo menos:

5 edifícios municipais (municípios <
50,000 habitantes)

10 edifícios municipais (municípios
entre 50,000 e 100,000 habitantes)

20 edifícios municipais (municípios >
100,000 habitantes)
ornecer à Energy Cities a informação do
município necessária para o poster e website
oficial da Campanha Europeia “Display”,
colocar os posters Display em cada um dos
edifícios, em locais públicos,
lançar uma campanha de informação e
sensibilização dirigida aos utilizadores dos
edifícios envolvidos.

Considerando que é importante antecipar a
entrada em vigor da Directiva Europeia
relativa ao desempenho energético dos
edifícios – e, voluntariamente alargá-la a
aspectos ambientais,

Por sua vez, a Energy Cities comprometese a:

Decidimos
aderir
ao
“Display
Campanha
Europeia de Eficiência dos
Edifícios Municipais

permitir ao município produzir um poster
Display para cada um dos edifícios
escolhidos (ficheiro PDF),

Aderir ao Display permite-nos:

avaliar e comparar os consumos de água,
energia e emissões de CO2 dos edifícios
municipais e com os edifícios de outros
municípios,

fornecer ao município uma ferramenta de
cálculo disponível na internet, bem como um
manual para esta ferramenta de cálculo,

fornecer
mais
informação
para
a
implementação do Display a pedido do
município,
manter o município regularmente informado
sobre o progresso da Campanha Europeia
“Display”,
publicitar o trabalho através do website oficial
para
a
Campanha
Europeia
“Display”.www.display-campaign.org.

trocar experiências com outros municípios
europeus.

Fazer duas cópias e devolver para: Energy Cities / 2 chemin de Palente / F-25000 Besançon
__________________________________________________________________________________________

Representante legal do município de:
………………………………………………...…………
Sr/Srª:: …………………………………………………..

Para aceitação
Energy Cities
Jean-Pierre VALLAR

Cargo: …………………………………………………

General Secretary

Data, selo e assinatura

Data, selo e assinatura

