Cidades cada vez
mais verdes!
EUROPEAN GREEN LEAF 2016
Seja o próximo vencedor do European Green Leaf!
O European Green Leaf é um concurso aberto a cidades com uma população entre os
20 000 e 100 000 habitantes. O galardão pretende reconhecer o sucesso na concretização
do crescimento verde.
É atribuído a cidades que tornam realidade os conceitos de vida verde.
Procuramos uma cidade com líderes que inspiram os seus cidadãos e convençam outras
cidades a seguir a sua direção.
Se vencer, a sua notável reputação local sobre a Vida Verde será promovida em toda a Europa!
Todos os anos, a Comissão Europeia apresentará o European Green Leaf em reconhecimento
dos esforços das cidades vencedores para crescerem mais verdes!

DATAS PRINCIPAIS EM 2015/2016
3 de junho de 2015

Abril de 2016

Lançamento da apresentação de candidaturas
para o European Green Leaf 2016

Anúncio das cidades pré-selecionadas

19 de outubro de 2015

Apresentação em vídeo das cidades préselecionadas ao júri e anúncio do ou dos
vencedores de 2016 do European Green
Leaf na cerimónia do prémio «Capital verde
da Europa», em Liubliana, Eslovénia.

Prazo limite para as cidades elegíveis
apresentarem a sua candidatura em:
http://ec.europa.eu/europeangreencapital/
europeangreenleaf/index.html

Novembro de 2015 - março de 2016
Avaliação de todas as candidaturas pelo
painel de especialistas

Junho de 2016

As autoridades locais e os cidadãos estão a empreender muitos esforços para
melhorar o seu ambiente e tornar as cidades em lugares mais agradáveis para
viver, trabalhar e relaxar. Mas há sempre mais a fazer.
Desde 2010 que o prémio «Capital verde da Europa» celebra as concretizações
ambientais das cidades de maior dimensão. Em 2015, pela primeira vez,
o European Green Leaf pretende reconhecer os esforços feitos pelas cidades
mais pequenas da Europa.
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PREFÁCIO

Com o objetivo de ajudar a criar ambientes urbanos sustentáveis, tanto para as gerações atuais como
para as futuras, as cidades com pelo menos 20 000 habitante têm agora a oportunidade de mostrar
a sua excelência ambiental. Por outro lado, isto vai também contribuir para melhorar a perceção sobre
a importância de um melhor planeamento e construção, assim como encorajar uma visão inovadora
para as cidades europeias do futuro.
Atualmente, cerca de 1 000 cidades europeias são elegíveis para participar no concurso European Green
Leaf. Cada uma tem um papel importante como impulsionador económico, centro de interação social,
de criatividade e de inovação e como centro de serviços para os seus cidadãos e áreas circundantes.
Ao mesmo tempo, devem também ser um lugar onde as pessoas possam encontrar um ambiente onde
sejam felizes a viver, a trabalhar, a aprender, a relaxar, a partilhar e a envelhecer.

Muitas cidades de menor dimensão merecem ser reconhecidas pelo
seu compromisso ambiental. Assim, gostaria de convidar todas as
cidades elegíveis a participar neste inovador concurso European
Karmenu Vella
Green Leaf para 2016, e a aproveitarem esta oportunidade para
Comissário europeu do Ambiente,
Assuntos Marítimos e Pescas
avaliarem e apresentarem as suas concretizações ambientais!

Processo de seleção
As cidades candidatas ao European Green Leaf
2016 serão avaliadas em seis categorias:
• Alterações climáticas e desempenho energético
• Mobilidade
• Biodiversidade e uso dos solos
• Qualidade do ar e do ambiente acústico
• Resíduos e economia verde
• Gestão da água
As candidaturas têm de ser apresentadas até
19 de outubro de 2015, apenas em linha.

Quem se pode candidatar ao European
Green Leaf 2016?
• O European Green Leaf está aberto aos
Estados-Membros da UE; países candidatos
à UE, e à Islândia, Listenstaine, Noruega e Suíça
• Podem candidatar-se as cidades dos países
acima referidos com uma população entre
20 000 e 100 000.
• Uma «cidade» é definida como uma zona
urbana e uma unidade administrativa
governada por uma câmara municipal ou outra
forma de organismo democraticamente eleito.

Pode encontrar instruções pormenorizadas sobre como se candidatar em:
http://ec.europa.eu/europeangreencapital/europeangreenleaf/index.html
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As cidades mais proativas e criativas no desenvolvimento e implementação de soluções inovadoras,
serão aquelas que vão atrair mais investimento e, assim, aumentar
o emprego e o crescimento.

