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Olá 

Em 2019, a States Assembly 
(Parlamento de Jersey) declarou 
uma emergência climática e pediu 
ao governo que delineasse uma 
Estratégia para a Neutralidade 
Carbónica.  Esta estratégia 
solicitava que decorresse uma 
Assembleia de Cidadãos sobre 
alterações climáticas.

O que é a neutralidade carbónica?    

A parte mais importante da neutralidade carbónica é a redução, ao máximo, das 
emissões de gases com efeitos de estufa. 

Quaisquer emissões remanescentes que sejam produzidas na ilha (mais a que são 
produzidas na eletricidade que utilizamos) que não podem ser reduzidas, devem 
ser equilibradas ou compensadas com qualquer atividade que absorva ou reduza 
as emissões globais, igualando-as.

 Objetivo de  
Neutralidade 

Carbónica

Já estamos a observar as alterações 
no nosso clima e isto terá impactos 
em toda a nossa vida. Jersey tem de 
responder à

emergência 
climática global.

A neutralidade carbónica significa 
a redução, ao máximo, das 

emissões de gases com 
efeitos de estufa...

...e a compra de compensações 
para equilibrar o que não pode 
ser reduzido.
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Assembleia de 
Cidadãos  

A Assembleia de Cidadãos é um grupo de 
45 pessoas de diferentes idades, diferentes 
géneros, diferentes origens e zonas de 
Jersey com diferentes opiniões sobre 
alterações climáticas.

Como foram escolhidos?  
Foi enviado, aleatoriamente, um convite a 9000 
agregados familiares para participarem na 
Assembleia de Cidadãos. Qualquer pessoa com, pelo 
menos, 16 anos, que vivia na morada que era elegível 
para votar podia candidatar-se para fazer parte. Não 
era preciso ter qualquer qualificação ou competências 
relacionadas com as alterações climáticas. 

Entre as pessoas que decidiram registar-se, decorreu 
outro processo de seleção aleatória para encontrar o 
grupo final de 45 pessoas. 

No fim destas sessões, pediu-se ao grupo que: 

 ● votasse na data em que Jersey deveria atingir a 
neutralidade carbónica

 ● trabalhasse em conjunto e apresentasse 
recomendações sobre como atingir a 
neutralidade carbónica 

 ● decidisse quais as recomendações em que nos 
devemos concentrar primeiro.  

O grupo votou em  

2030 
como a data para 

Jersey dever atingir 
a neutralidade 

carbónica.

O grupo participou em 15 reuniões virtuais entre 
março e maio de 2021. Houve uma introdução 
às alterações climáticas e aos problemas que 
Jersey enfrenta.  Falaram com especialistas, leram 
informação e participaram em discussões.  Tiveram 
ideias e equacionaram os custos e consequências 
enquanto grupo para poderem apresentar 
recomendações.
Focaram-se nas duas maiores fontes de gases com 
efeitos de estufa da ilha: 

 ● transporte 
 ● aquecimento, arrefecimento e confeção de alimentos.

Como se envolveram?  
A função da Assembleia de Cidadãos 
era apresentar recomendações à States 
Assembly que respondiam à pergunta: 

 «Como devemos trabalhar em 
conjunto para 

a neutralidade carbónica? 
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Transportes públicos
Descarbonizar os transportes públicos atuais em 
Jersey até 2025, bem como torná-los mais acessíveis 
e económicos, para que mais pessoas utilizem os 
transportes públicos como principal meio de transporte na 
ilha.  

Recomendações
Para reduzir as emissões produzidas pelos transportes, decidiram forcar-se em:

Deslocações a pé ou de bicicleta
Encorajar as deslocações a pé ou de bicicleta tornando 
Jersey um ambiente seguro e agradável para ciclistas 
e peões através de investimentos em infraestruturas e 
educação. Queremos legislação que garanta um primeiro 
meio de transporte a pé e de bicicleta. 

Transição justa
Uma transição imediata e justa para o transporte baixo em 
carbono até 2030 que garanta o apoio financeiro, tanto aos 
agregados com baixos rendimentos comos aos pequenos 
negócios. 
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Veículos movidos a combustíveis fósseis

Jersey alcançará uma transição gradual para (todos) os 
transportes sustentáveis sem qualquer novo registo de 
veículos movidos a combustíveis fósseis após 2025.

Automóveis particulares
Eliminação de automóveis particulares movidos a 
combustíveis fósseis e redução da utilização geral de 
automóveis através da disponibilização de meios de 
transporte alternativos seguros, convenientes e económicos 
para todos. 

Redução da necessidade de viagens
Uma alteração na mentalidade e na cultura que provoque 
uma redução na necessidade de viagens, principalmente de 
e para o trabalho, utilização do automóvel, viagens aéreas e 
transporte de mercadorias. 

Novas tecnologias
O governo deve apresentar e apoiar financeiramente as novas 
tecnologias de redução de carbono atualmente disponíveis 
para todos os meios de transporte imediatamente. Todas 
as futuras tecnologias apropriadas de redução de carbono 
nos transportes de Jersey também devem ser introduzidas 
imediatamente, assim que se tornarem viáveis. 
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Normas de construção e legislação sobre 
planeamento
Garantir que as Normas de Construção e a Legislação 
sobre Planeamento especificam as normas sobre 
neutralidade carbónica para todos os edifícios até 2023. 

Para reduzir as emissões produzidas pelo aquecimento, arrefecimento 
e confeção de alimentos, decidiram forcar-se em:

Readaptação dos edifícios residenciais
O governo tem de desenvolver uma estratégia para readaptar 
os edifícios residenciais para garantir a melhor eficiência 
energética e partilhar as suas recomendações com os 
habitantes da ilha até ao fim de 2022. Isto incluirá opções 
financeiras, programas de educação e planos de incentivos, 
antes de a aplicação começar, em 2030.  

Energia
Nomear um Ministro da Energia com a maior brevidade 
possível, mas, no máximo, até 2022 (quando o novo governo 
se instalar), aconselhado por um painel de especialistas 
independente, para assumir a responsabilidade geral pela 
transição para se tornar isento em carbono até 2045 ou antes 
e com os biocombustíveis com uma função temporária até 
conseguirmos alcançar isto com a ajuda de várias fontes 
energéticas renováveis locais. 
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Propriedades alugadas
Reduzir as emissões de carbono de propriedades 
alugadas, tanto residenciais como comerciais, 
implementando um sistema de Certificados de 
Desempenho Energético até 1 de janeiro de 2025.

Propriedades detidas por empresas e pelo 
governo
Todas as propriedades comerciais e do governo novas e 
existentes devem alcançar a neutralidade carbónica até 2030, 
com o governo a liderar a forma imediatamente através da 
apresentação de legislação, normas e assistência prática.  

Dar lugar à mudança
Educar e apoiar os consumidores de Jersey e os 
fornecedores da ilha na transição para formas de 
neutralidade carbónica em termos de estudos, subsistência 
e trabalho, para que Jersey e o seu ambiente estejam 
protegidos e melhorem até 2030.  

Iniciativas da comunidade
O governo deve habilitar e dar poderes às comunidades 
para se tornarem neutras em carbono, criando políticas e 
estruturas de financiamento para a produção de energia 
comunitária e medidas de eficiência energética relacionadas 
com o aquecimento, arrefecimento e confeção de alimentos. 
Isto será sustentado por um estudo de viabilidade em toda a 
ilha e por auditorias energéticas. 
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O que acontece a seguir?  
 

Todas estas recomendações foram apresentadas a:

 ● Governo de Jersey. Irá equacionar 
cuidadosamente as recomendações e definir as 
etapas necessárias para avançar com os planos 
de Neutralidade Carbónica de Jersey. Será 
publicado no Mapa de Neutralidade Carbónica 
e as pessoas de Jersey poderão dizer o que 
acham sobre isto antes de ser debatido pela 
States Assembly. 

 ● States Assembly. Os States Members realizarão 
um debate inicial sobre as recomendações 
da Assembleia de Cidadãos este verão. Na 
primavera de 2022 debaterão o Mapa de 
Neutralidade Carbónica e decidirão se o 
adotarão ou não.

 Obrigado 
Se pretender saber mais 
sobre a Assembleia de 
Cidadãos sobre Alterações 
Climáticas aceda a:

www.climateconversation.je
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