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  Enquadramento 



W I NTER I N  COPENHAGEN / /  KONTRAFRAME

The cold Copenhagen 



The Cool & Chilled Copenhagen 



Copenhagen: The Gastro Capital of Scandinavia 



Innovation; 
”Green Wave” through traffic lights

Copenhagen: Green Mobility 



Copenhagen: Eco ambitious city 



Copenhagen: Awards 



   Novidades 



As últimas novidades urbanas 

A Maioria de Cidades na China Não 
Cumprem as Normas Mínimas de 

Qualidade do Ar  

São Paulo enfrenta crise de água – as 
reservas de água da Cantareira em 

São Paulo continuam a  baixar 

“Los Angeles, California- a cidade 
com o pior congestionamento de 

trânsito nos EUA 

Dinamarca entre os 10 países com 
Maior Pegada Ambiental 



   Vale a pena saber 





   Onde começar 



Onde começar – de dentro para fora 

“Não é o quê mas sim o porquê daquilo se faz que convence o outro” 
“People don’t buy what you do; people buy why you do it.” 

Simon Sinek 



            Porquê – A VISÃO 

CPH 2025 – The challenges
• In other words a massive population growth



            Porquê – A VISÃO 

4. december 2013116

Copenhaga: A cidade 
sustentável do futuro 

 



Como – Colaboração- “multi 
stakeholder approach” 



O quê – Estratégia 

CPH 2025: The focus

CPH 2025 Climate Plan

Energy 
Consumption

Retrofitting

Low energy new 
build

Solar panels

Smart City

Energy Production

Wind turbines

Biomass

Geothermal

Waste

Mobility

City of Cyclists

New fuel types

Public 
transportation

ITS

Mobility
management

City Administration

Buildings

Transport

Procurement

Street Lighting



O quê – Estratégia 



O quê – áreas de atuação 

As 10 cidades líders em sustentabilidade 
http://www.smartplanet.com/blog/bulletin/top-10-cities-leading-in-

urban-sustainability/ 

 1.  Urban Transportation Transportes urbanos 

 2.  Carbon M easurement & 

Planning 

Medição de carbono e 

planeamento 

 3.  Energy Efficient Built 

Environment 

Edifícios com construção 

energeticamente eficiente 

 4.  Air Quality Qualidade do ar 

 5.  Green Energy Energia verde 

 6.  Adaptation and Resilience Adaptação e resistência 

 7.  Sustainable Communities Comunidades sustentáveis 

 8.  Zero Waste Program Programa resíduos zero 

 9.  I ntelligent City 

I nfrastructure 

Infraestrutura urbana 

inteligente 

 10.  Finance and Economic 

Development 

Desenvolvimento financeiro e 

económico 

 11.  Mobility Mobilidade 
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              O quê – objectivos 

Copenhagen is working to become a “green, smart  and carbon-neut ral city” 

by 2025 – a unique ambit ion that  makes Denmark’s capital a role model for 

European cit ies. 

In its sustainable development  e orts, Copenhagen benefits from the backing of Denmark’s nat ional 

government  and its environmental policies. Denmark established a Minist ry of En vironment  back in 

1971 and two years later became the first  country in the w orld to implement  environmental legislat ion.

Copenhagen’s success is based on sound municipal planning with public in volvement  at  every stage.

Botanisk Have (Botanical Gardens) 

©
C

h
ris

tia
n

 L
in

d
g

re
n

Green Targets for 2025

•  Energy consumption: 20% cut  in heat  

consumpt ion; 20% cut  in po wer consumpt ion 

in businesses; 10% r educt ion in power 

consumpt ion in households compar ed to 

2010; solar cells to generate 1% of elect ricity.

•  Energy product ion: carbon-neutral dist rict  

heat ing; wind and biomass elect ricity 

product ion to exceed consumpt ion; 

separat ion of plast ic waste to reduce 

incinerat ion emissions; biog asificat ion of 

organic waste.

•  Water consumption:  reduce daily water 

consumpt ion to 100 lit r es per person per day, 

by 2017.

•  Green mobility: 75% of journeys on foot , 

bike or public t ransport ; 50% of journeys 

to work or study by bicycle; 20% more 

passengers on public t ransport  (compared 

to 2009); carbon neutral public t ransport ; 

20 – 30% of passeng er cars and 30 – 40% of 

heavy vehicles using renewable fuels.

•  City administrat ion: 40% cut  in energy 

consumpt ion in buildings (compar ed with 

2010); all new buildings to meet  updated 

classificat ions; city vehicles to use alternat ive 

fuels; 50% cut  in energy consumpt ion f or 

st reet  light ing; 60,000m 2 of solar panels 

installed on municipal buildings.

WHAT MAKES COPENHAGEN SPECIAL   



O quê – Prioridades 



   A grande questão 



A Grande Questão 

ALTERNATIVE	FINANCING	
MECHANISM	

MECANISMO	DE	FINANCIAMENTO	
ALTERNATIVO	

• SUBSIDY	SCHEMES	 • SUBSÍDIOS	
• PERFORMANCE	

CONTRACTING	
• CONTRATOS	DE	

DESEMPENHO	
• 'VENDOR	FINANCING'	AND	

'SAVINGS	REINVESTMENT’	
• ’FINANCIAMENTO	DE	

FORNECEDORES'	E	
’REINVESTIMENTO	DE	
POUPANÇAS’	

• PROMOTING	PUBLIC	&	
PRIVATE	PARTNERSHIPS	as	a	
core	to	eco-innovation	

• PROMOÇÃO	DOS	SECTORES	
PÚBLICOS	E	PRIVADOS	
PARCERIAS	como	o	cerne	da	
eco-inovação	

…	 …	

	



A Grande Questão 

• Value	creation	for	all	
stakeholders	

• Criação	de	valor	para	todos	os	
stakeholders	

• Collaboration	–	private	&	public	
sectors	

• Colaboração	–	sectores	
públicos	e	privados	

• Build	on	existing	best	practice	 • Construir	com	base	nas	
melhores	práticas	actuais	

• Identify	priorities	relevant	to	
city/destination	

• Identificar	prioridades	
relevantes	à	cidade/destino	

• Promoting	expansion	of	green	
economy,	eco	innovations,	
sustainable	employment	

• Promover	a	expansão	da	
economia	verde,	eco	inovações,	
emprego	sustentável	

· Invest	in	education,	forums	etc.		 · Apostar	na	educação,	forums	

etc.		

	



A grande questão – uma outra 
perspectiva 

A perspectiva económica positiva associada com uma Copenhaga 
neutra em carbono é, em primeiro lugar, devido à antecipação do 
aumento no preço de fontes de energia convencionais tal como 

carvão, petróleo e gás. Isto faz com que a transformação verde seja 
um bom investimento à luz dos custos alternativos se a Copenhaga 
ainda satisfizesse a maioria das suas necessidades energéticas com 

combustíveis fósseis. Para além de mais, a redução de gases de 
efeito de estufa cria uma economia melhor numa cidade como 
Copenhaga que no país no seu todo. A razão disto é que muitas 

medidas climáticas também contribuem para um aumento de saúde 
e qualidade de vida em Copenhaga através da redução de 

engarrafamentos, barulho e poluição por partículas. 

“COM O PLANO CLIMÁTICO ESTAMOS A INVESTIR NO CRESCIMENTO E NA QUALIDADE DE VIDA; AS 
PESSOAS DE COPENHAGA TERÃO UM MELHOR DIA-A-DIA. 

OS INVESTIMENTOS JÁ ESTÃO A ASSEGURAR EMPREGOS – E AS NOVAS SOLUÇÕES ESTÃO A 
FORNECER AS BASES PARA UM SECTOR VERDE FORTE.“  

Presidente da Câmara, Frank Jensen  
Fonte- CPH 2025 Climate Plan 
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medidas climáticas também contribuem para um aumento de saúde 
e qualidade de vida em Copenhaga através da redução de 

engarrafamentos, barulho e poluição por partículas. 

“COM O PLANO CLIMÁTICO ESTAMOS A INVESTIR NO CRESCIMENTO E NA QUALIDADE DE VIDA; AS 
PESSOAS DE COPENHAGA TERÃO UM MELHOR DIA-A-DIA. 

OS INVESTIMENTOS JÁ ESTÃO A ASSEGURAR EMPREGOS – E AS NOVAS SOLUÇÕES ESTÃO A 
FORNECER AS BASES PARA UM SECTOR VERDE FORTE.“  

Presidente da Câmara, Frank Jensen  
Fonte- CPH 2025 Climate Plan 

Não só custo/benefício 
mas antes Custo 

Transformação Verde 

Investimento em 
qualidade de vida a 
longo prazo criando 
emprego no lugar de 

custos 



   A mensagem do presidente da  
   câmara CPH 



UMA MENSAGEM DO PRESIDENTE DA 
CÂMARA CPH 

Investir	na	sustentabilidade	
também	tem	benefícios	financeiros.	
Limpar	a	água	do	nosso	porto	
melhorou	o	meio	marinho	e	também	
beneficiou	negócios,	turismo	e	os	
preços	dos	imóveis.	E	um	sistema	de	
transporte	público	integrado	não	só	
diminui	o	congestionamento	do	
trânsito	mas	também	poupa	
milhares	de	milhões	de	euros	e	
mantem	a	cidade	eficiente	e	
competitiva.	

	

	 Investing	in	sustainability	also	has	
financial	benefits.	Cleaning	the	water	in	
our	harbour	improved	the	marine	
environment,	and	it	also	benefited	
business,	tourism	and	real	estate	prices.	
And	an	integrated	public	transport	
system	not	only	reduces	traffic	
congestion,	it	also	saves	us	billions	of	
euros	and	keeps	the	city	efficient	and	
competitive.	

	



   Os pontos chaves 



Mensagem Chave – Aprendizagem 
Chave 

QUANDO A SUSTENTABILIDADE SIGNIFICA MAIS 
QUE “VERDE” 

 
Adotar a sustentabilidade como ESTRATÉGIA CHAVE NÃO SIGNIFICA SER 

VERDE, significa: 
• adaptar às mudanças climatéricas 
• um direito cívico à qualidade de vida 
• independência em relação a fontes de energia 
• comportamento responsável – gerações futuras 
• criar valor e rendimentos sustentáveis (abraçar uma perspectiva a longo 

prazo) 
• incentivar a eficiência e a inovação a procurar caminhos mais sustentáveis  
• perspectiva a longo prazo 
• compromisso colectivo (capacitar a acção) – com verdadeira liderança  

 
 
 
 
 



   E mais uma questão… a última..  



A Questão – temos tempo suficiente? 



 

OBRIGADO 
 



WHAT 

HOW 

WHY 

WHAT 

HOW 

WHY 

WHAT 

HOW 

WHY 


