„Naszym głównym celem jest zaangażowanie każdego obywatela,
każdego dnia”
Wywiad z burmistrzem Lizbony Fernando Mediną

Lizbona była pierwszą stolicą, która podpisała cele europejskiego Porozumienia
2030. To portugalskie miasto zostało właśnie uhonorowane tytułem Zielonej
Stolicy Europy 2020. Uważamy, że nadszedł najwyższy czas, aby przekazać
najnowsze informacje dotyczące działań jego włodarzy w zakresie energii i
klimatu!

Lizbona jest jedyną stolicą w Europie, której plan działań na rzecz klimatu
zawiera program zapewnienia różnorodności biologicznej. Co Państwa strategia
na rzecz różnorodności biologicznej wnosi do ogólnej strategii klimatycznej?
Różnorodność biologiczna jest częścią strategii dostarczania naszym obywatelom

usług związanych z ekosystemem, poprawą zdrowia publicznego, jakością powietrza
i zwiększeniem odporności na zmiany klimatu. Stanowi ona wskaźnik efektywności
osiągania wyników przez zieloną infrastrukturę, co czyni z niej skuteczne narzędzie
adaptacyjne i daje możliwość obsługi ekosystemów.
Stopień, w jakim sztuczne środowisko, takie jak miasto, może zostać
„naturalizowane’, jest ważną miarą naszej skuteczności. Podejmowanie działań w
zakresie różnorodności biologicznej jest czasami bardzo proste i polega na
wykorzystywaniu rodzimych gatunków, zastępowaniu tradycyjnych trawników
gatunkami dostosowanymi, niestosowaniu pestycydów do kontroli wegetacji lub
ustanowieniu ciągłości ekologicznej poprzez przycięcie drzew lub ekologiczne
przejścia, takie jak zielone mosty przez ważne drogi.

Państwa miasto jako pierwsza stolica w 2016 r. podpisała cele Porozumienia
Burmistrzów w Europie na rok 2030. W jaki sposób ruch Porozumienia
Burmistrzów przyczynił się do opracowania strategii klimatycznej i
energetycznej?
To była ważna sprawa. Miasta zajmują tylko 2% lądu na świecie, ale zużywają ponad
2/3 światowej energii i są odpowiedzialne za ponad 70% globalnej emisji CO2. W
miarę powiększania się obszarów miejskich, ich wpływ na klimat wzrasta. Stanowią
one jednak również ogromną szansę na złagodzenie skutków zmian klimatycznych o
znaczącym wpływie.
Jako burmistrz jednej z europejskich stolic i miasta położonego na wybrzeżu jestem
w pełni świadomy wyzwań związanych ze zmieniającym się klimatem, ale także
naszej odpowiedzialności i zdolności do wygrania światowej walki ze zmianami
klimatu. W tym celu potrzebujemy globalnego podejścia i koordynacji. Możliwość
działania w organizacjach i grupach takich jak Porozumienie Burmistrzów, które
pełnią rolę platformy współpracy i wymiany wiedzy, jest niezbędne, aby przyspieszyć
tę zmianę, która jest absolutnie konieczna. Uczestnictwo w nich pozwoliło nam
poprawić plany działań i wzmocniło nasze zobowiązania na rok 2030 i kolejne lata.
Lizbona jest Zieloną Stolicą Europy 2020, gratuluję! W jaki sposób zostało
przygotowane zgłoszenie?
Przez pewien czas rzeczywiście stanowiło to nasz cel. Nie tylko po to, aby zdobyć

samą nagrodę, ale dlatego, aby mieć możliwość zaprezentowania wysiłków
europejskich miast na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich i
nawiązania partnerstwa ze zwycięzcami i finalistami w ramach sieci Zielonych Stolic
Europy.
Cieszymy się, że zostaliśmy wybrani Zieloną Stolicą Europy w roku 2020 i z
niecierpliwością oczekujemy, że zainspirujemy inne miasta do podążania tą samą
drogą. Lizbona silnie angażuje się na rzecz zrównoważonej przyszłości, w której
ekologiczny wzrost jest częścią aktywnego zarządzania. Inwestujemy w zieloną
infrastrukturę miejską jako narzędzie adaptacji do zmian klimatu, otwierając łącznie
9 zielonych korytarzy i ponad 350 ha nowych terenów zielonych, co stanowi wzrost o
ponad 20% w nieco ponad dziesięć lat. Było to jedno z ważniejszych zagadnień w
naszym zgłoszeniu, a nasz zespół uczynił tę wizję jeszcze jaśniejszą, wzmacniając
strategie zaprezentowane w każdym z trzech zgłoszeń.
Jakie są Państwa plany dotyczące świętowania tytułu Zielonej Stolicy 2020?
Jakich wydarzeń nie można przegapić?
Naszym głównym celem jest zaangażowanie każdego obywatela, każdego dnia.
Skuteczność walki z zagrożeniami klimatycznymi osiągniemy tylko poprzez
wprowadzanie zmian w naszym codziennym życiu, zarówno na poziomie osobistym,
jak i zawodowym.
Aby to zrobić, mamy inspirujący program. Wkrótce opublikujemy pełną listę
niesamowitych inicjatyw, ale na pewno chcemy podkreślić oficjalną ceremonię
otwarcia (10 stycznia 2020 r.), Urban Future Global Conference 2020 (1-3 kwietnia),
Planetiers World Gathering (23-25 kwietnia) oraz otwarcie Europejskiego Zielonego
Tygodnia (1 czerwca). Lizbona jest pierwszą południowoeuropejską stolicą, która
uzyskała tytuł Zielonej Stolicy Europy. Wykorzystamy tę nagrodę, aby podnosić
świadomość i dążyć do realizacji bardziej ambitnego globalnego programu na rzecz
zrównoważonego rozwoju.

