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Acompanhamento de projetos
internacionais

Precursor para novos mercados

A EnergieAgentur.NRW também oferece apoio inter
nacional, como p.e. no estabelecimento de regulamentos
e medidas de proteção climática, na aplicação e fomento
de energias renováveis e de eficiência energética. De tal
forma acompanhamos os processos de benchmarking e
a implementação de instituições para o desenvolvimento
e apoio de energias regenerativas.

Outro trabalho importante da EnergieAgentur.NRW na
área do comércio exterior é a internacionalização do
ramo de energias renováveis da Renânia do Norte
Vestfália. Para facilitar o acesso a mercados novos, as
empresas do ramo são apoiadas através de eventos
nacionais e no exterior, com intercâmbios de cooperação,
com viagens empresariais e estandes comuns em feiras
internacionais, concedendo-lhes assim uma plataforma
para a apresentação dos seus produtos e serviços.
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Renânia do Norte Vestfália –
do Estado da Energia n° 1 ao Estado n° 1
da proteção ao clima
Por volta de um terço da energia necessitada na Alemanha
é produzida na Renânia do Norte Vestfália (NRW). Três
quartos dessa energia são obtidos através do carvão
betuminoso e da linhita. Ambas as fontes são conhecidas
como grandes causadores de ejeção de gás do efeito
estufa, oque por consequência torna o Estado de NRW
responsável por um terço das respectivas emissões
em toda a Alemanha. Assim sendo, e como grande polo
econômico e industrial, NRW assume um papel especial
no âmbito da proteção ao clima.
Em 2012 o Governo do Estado sublinhou a sua responsa
bilidade, aprovando a primeira lei de proteção ao clima
na Alemanha e determinando assim os objetivos para a
redução das emissões de gás do efeito estufa. Em compa
ração ao ano de referência de 1990, as emissões de gás
do efeito estufa devem recuar em 25% até 2020; já até
2050 deve ser atingida uma redução de 80%. O plano de
proteção climática e o programa inicial de proteção ao
clima, com medidas protetórias e de adaptação às conse
quências climáticas, são os principais pilares desta lei
em vigor.

EnergieAgentur.NRW –
Link para a política

Suporte para delegações –
Acesso a projetos best-practice

Em nome do Governo do Estado, a EnergieAgentur.NRW
(Agência de Energia do Estado de NRW) contribui
determinantemente para a elaboração e implementação
dos objetivos da proteção ao clima. Realizamos as
nossas funções de consultoria e execução em conexão
direta com os Ministérios responsáveis pela proteção
ao clima, pelas ciências e energia. Ao mesmo tempo
asseguramos um constante fluxo de informações entre
a política, a pesquisa e a indústria para dar garantia a
processos de inovação consintentes, identificar poten
ciais de mercado na área das energias renováveis e
da eficiência energética, dar a conhecê-las e indicar
caminhos para o seu aproveitamento.

Anualmente mais de 20 delegações técnicas ou politicas
do exterior procuram contato com a EnergieAgentur.NRW.
Seu principal interesse é de conhecerem de perto os
processos de implementação da transição energética e
das metas de proteção ao clima aplicados na Renânia
do Norte Vestfália. Os exemplos deste Estado altamente
industrializado possivelmente poderão servir para serem
adaptados nos seus países de origem.

Um pilar importante do nosso trabalho neste contexto
é o da transferência ao exterior de know-how referente
à proteção ao clima e à transição energética. Por con
sequência o departamento de comércio exterior da
EnergieAgentur.NRW mantém relações duradouras
com instituições e autoridades da área da energia e
do meio biente em todo o mundo.

Encontre informações detalhadas sobre a Energie
Agentur.NRW e a Renânia do Norte Vestfália, o Estado
da energia, na nossa homepage:
www.energieagentur.nrw.de/international
Para requerer informações relacionadas a delegações,
favor enviar mail para::
international@energieagentur.nrw.de

Como pioneira na área da transição energética e de
proteção ao clima, a Renânia do Norte Vestfália oferece
vários projetos best-practice. A EnergieAgentur.NRW é
o portão de entrada para a apresentação das condições
políticas e econômicas do Estado e concede acessos a
projetos exemplares municipais de proteção ao clima,
a empresas com eficiência energética implementada e
a variados projetos best-practice que englobam a tran
sição energética.

