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O contexto de pr ior idadê à ef ic iênciã energet ica como condição jmpera|va de uma sociedade

competi t iva e sustentáve cont inua â ver i f icar-se como uma rea idãdê, tanto a nível  Europeu

como nãcÌonal,  Esta mesma real idade pode ser constatada pela recente cr iêção dos mais

diversos diplonìês desde â diret iva para ã ef lcìência energétìca, que entre oLltrãs coisas obrigã

a umâ renovêção de 3% ao ano do edif icado públÌco, a revisão da dtret ivê para a ef ic iêncÌ:

energét ica em edif íc ios, que obrigafá a que todos os novos edjf íc ios púb icos até 2018 sejam

Neorly Zera Energy Buìldings, ou o Eco-Ap, o programa parâ a eficÌência energética na

ãdministrãção públ ica.

Por outro lâdo, ê tendência de permanente aumento do custo dos recursos energé|cos qLre ja

se constêta, ê par das novâs ex;gênclas Ìmpostâs ao controlô orçamentêl  dãs ãutarqu as, faz

com que a gestão dos recursos energét icos a nível  rnunìcìpêltenhê que ser mais ef lcaz do que

nuncã.

O p ano e orçâmento para 2013 que aqui se apresentam têm em consideração ãs reâ idades

anter lormente reter idas, respeltando aquee que é a core busìness da Energaia, que é o de

colaborar corn os municípios no sent ido de mlnimizêr o impacto ambientêl  associâdo com as

diversas iunções por ees desernpenhadas, ao mesmo tempo que se reduzem os encargos

assoclados com a ut i l ização dos recursos energét icos.

Como nota f inai  será de ref€r ir  que ê fase atual em que a ãgência se encontra é ãinda de

criação de um conjunto de ferramentas e infra estruturas de suporte à suâ atLìação futurâ,

como é o cãso do cadastro e observatóf lo onl ine, que vÌrão a permit i r  a desejâdã intervenção

de carlz mãis integrãdor e tendo como Key PerÍarmonce Indicotors da âtivídâde da ãgénclè, a

redução dos consurnos de energla e das eínissões de CO, nô terf l tór io de intervenção da

agenc a.
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ek
AGÊNCIA DE ENERGIA Do sUL DA ÁREA METRoPoLITANA Do PoRTo

No âmbito do processo de alargamento da sua ãbrângência terr i tor iaÌâos Municípios a Sul do
Douro pertencentes à Área Metropol i tana do porto, â Energâiâ durante 2012 desenvolveu

diversas tãrefas, nomeâdamente a elaboração dâ matriz energética por município. A Matr
Energéticâ de um Munícípio é uma ferramenta indispensáveÌ ao planeamento energético e
êmbientê1, na qual é disponibi l Ì2ada Ìnformação corretâ e atuâljzada sobre a forma como se
consome energiâr nos seus diversos vetores e setores de utì l ização, permit indo derermtnar
áreas preferencia;s de atuação onde as posgiveis poupãnçàs possam ser maxtmizadas em
função dos recursos despendidos nas mesnìas,

Durante o ano de 2013, a Energaia ìrá iniciaa os trabaÌhos com vista ao desenvolvimento dos
Plânos de Ação de caráter municipal, que irão conveagir nãs suâs ações com os objetivos do
Plêno de Ação para â promoção da Energia Sustentável no Norte de portugal e com a
Estratégia Nacionalpara a Energia (ENE 2O2O).

A organização das medidas dos plânos de Ação tem em contê um conjunto de passos

metodológÌcos orientados por cri térios de eÍìciência energética e aferidos pelo seu porencral

contributo para a redução das emissões de CO, a nível municioal.
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AGÊNCIÀ DE ENËÃG]A Do sUL DA Áf;8À M..iRoPÜtiTÂNA Do PoRÌo

ATIVIDADES PARA MUNICIPIOS ASSOCIADOS

Durante 2013, dando continuìdâde à análise da faturação energética dos municípios
assocrados com a respetiva identificação de medidas dê redução de custos ênergétícos, a
Enêrgaia irá continuar â acompanl-rar â implementação de medidas de redução de custos com
energia ejétrica nos municípios. €stâ atívidade pretendê após a verif icação dâ existência de
oportunidâdes de intervenção, dar apoio técnico na implementêção dãs ações que
raprdamente se corporizam em benefícios finãnceiros parâ os municíoios,

Durênte 2013 como resultado dâ ext inção das tar i fas reguÌadâs de gás natural  e eletr ic idade, a

Energaia i rá cont inuar a prestar âpoio técnico na elâboração de cêderno de encargos para

contratação de fornêcedores de eletricidade e gás em mercado de regime de preços vres.

Esta at iv idade, inic iada em 2012, pretende gãrant ir  o desenvolvimento de um modeto de

caoerno de encârgos comunl para os âssociados, dêf injndo as condiçôes gerâis de contrêtação

bem como um conjunto de serviços ãuxi l Íâres que permitêm efetuãr uma adequada gestão da

energia.
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ETENA FACITITY VAr ' , \
Nâ sequência da ãprovação, em finais de 2010, dã candÍdatura elaborada pela Ënerga [ l  \

l a P a r a o  
\  , /Munìcípio de Vilâ Nova de Gaia âo programa E:ENA. (Eutopeon Local Energy Assístan."). , -í\

Energaia ìrá continuar ê supervisionar tecnicamente o trabalho dã equipa ELENA, qv€l6 ,/ /  ^.
Municípìo €riou para ìmplementâr o projeto no MunÍcípìo. 

--ZX 
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O Programâ ELENA prêtende faci l j tar a mobil ização de recursos para ìnvestimentos em

eficiência energética ê energiâs renováveis ao nível local, sendo uma iniciat iva da Comissão

Europeia e do Bênco Furopeu de Ìnvestimento. O Apoio ELENA cofinancia o custo de supone

técnÌco necessário para preparar, implementar e fÌnanciâr o programã de investimentos

delineado em sede de cãndidãtura, investimentos esses que foram identiÍ Ìcados no SEAP

lsustainãble Energy Action P/or) desenvolvido no âmbito da iniciativa pacto dos Autarcas.

Com um cofinânciamento de cerca de um milhão de euros, a iniciat iva prevê que este

cofìnânciamento inicial venha â criar as condições necessárÌas parâ que o MunicípÌo de Vila

Novâ de Gaia honre o compromisso assumido de concretizaf um investimento de cerca de 73

milhões de Euros em projetos específ icos para uma Uti l Ízação Racional de Energiâ.

A candidatura ELENA versa projetos em três vetores estratégicos: os edifícios, com

intervenções previstas nos equipamentos desportìvos e escolasj â i luminação pública, com

Ìntervenções previstas na i luminação pública e semâfórica; e f inalmente os transportes

públicos através da promoção dâ eficiência nos mesmos.
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As êl terações cimáticas têm vjndo a sêr ident i Í icadâs como uma dês mãìores aÍr ìeaças

ambientais,  sociêÌs e econórnicês que o p aneta e a humãnidade enfrentam na aiual idade. O

aumento da concentração de gases com efeito de estufã tem sido apontado ,o^o u- Ao2.-t j)  ,
motivos para as alterações cimãticas peto que, a redução de emlssões é considerada " f< k( _ ^ l '
primelrâ l inha de combãte a estê ameaça, com o objet ivo de redução do r isco inerente as suas

consequências. Contudo, a problemátlcâ das emissões de CO, é amp a e compÌexa, exigindo a

lntegração dãs dl ferentes ãções, gÌobais e ocâis,  individuãis e colet ivas. g

Consciente do seu papel fundamentâl  na redução dâs emissões de gases de efei to de estufê, o

Municípjo de Vi la Nova de GaÌê foi  ã 2e cidad€ signatár ia a aderlr  ao pacto de Autârcas, em

abri  de 2009. O Pâcto de Autarcas é uma inic iat iva volLrntár ia da Comissão Europela, nã qua é

estabelecido peãs cidades aderentes um compromisso formal,  em süperar os objet ivos

def lnidos pe â UE pêrê 2020, redl lz indo as emissões de gases com efei to de estufa em, pelo

menos 20%, como resultado dã ãpl icação de um plano de ação em matér ia d€ energra

sustentáve.

A def inição dês medidas e respet ivo Plano de Ação necessário à concret ização dos objet ivos do

refer ido pacto esteve a cargo dê Energêia, cujos trabalhos t iverarn iníclo em 2OO9 com â

def lnição do P êno de Ação pãra a Sustentabi l idade Energét ica. Este mesmo p êno foi  aprovado

em Assembleia Mun cipêl de 19 de outubro de 2011. iá em 2012, o Plano fo; êprovêdo pelo

orgânismo gestor do Pãcto de Autêrcãs ã nível  europeu.

Durãnte 2013, a Energâia i rá monitor izar e prestar o êpoio necessário à implementâção das

medidas ident i f icadas no refer ido P êno de Ação de Vl ê Nova de Galã. Dentro daqueles que

são os objet ivos estratégicos da ãgência ê capita i?êndo no capital  de conhecimento e de

projetos já desenvo vldos pela rnesma, este será urn traba ho numa sequência lógica, mas que

representa um compromisso conjunto de toda a comunidade de Vi lê Nova de Gaia.

Com o a argêmento da sua abrangência terr i tor ial  aos Municípios a Su do Douro pertencentes

à Área Metropo i tana do Porto, a Energala l rá em 2013 promover quer a êdesão dos

Municíplos associados, que alnda não aderiram à Ìnic iat iva Pêcto de Autarcas, bem como

desenvolver os Planos de Ação para a SustentabÌ l idade Energét ica de acordo com os cr i térÌos

exigidos peio organismo gestor do Pacto de Autarcãs.



Com a aprovâção em finais de 2010 do projeto Mi Ciudad AC2, a Energâia juntou mars um
projeto de âmbito europeu na áreâ das alterâções cl imátìcas, à suâ já larga experiência nestâ

ãrêa de pârt ;c ipação em projetos de caf jz internâcional.

O Mi Ciudad AC2 é um projeto cofinancÌado pelo programa Interreg IVB SUDOE, cujo objetivo é

fortalecer o pâpel dos Municípios na âdaptação e mit igação dos efeitos das alterações

climáticês, atrãvés do desenvolvimento e implementação de polít icas integradoras e

inovadoras de plâneamênto urbâno. O projeto será implemeôtado em parceria com mais três

Municípios: Málãga, Toulouse e Burgos.

O projêto abrange quatro grandes áreas temáticas: planeamento UrbanÍstìco e 6estão dã

Mobìl idade, Plâneamento de Zonas Verdes, poupança e Ëf icÌência Energét ica e Cidãdânia

Part ic ipat iva, cabendo à Energâia â responsâbi l idade de l idera. a vertente de poupanca e

Ëfic iência Enersét;ca.

No seguimento dos trabalhos que têm vindo a ser efetuados, durante 2013 está prcvista â

conclusão do projêto com a aprêsentação do "Guia Metodológìco parâ o planeamento lJrbano

para a Adâptação às Alteraçõês Clìmáticas", e pêrt icipação na Conferência de encerrâmento

que será o culmìnar de todas as ativÌdades desenvolvidas no âmbito do proieto_

AGÊi!CIÀ OE iNERG À DO SUt 'A ÁRiA {N[ïRCPOt]JAI]A DC PO:ìTC

MI CIUDAD AC2
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PARTTCIPAçÃO ATTVIDADES RNAE

A RNAE é uma rede de cooperação nacional constituída por agências de energia e de ambiente
de âmbito municipal e regional, cujo objetivo é part i lhar informação e experÍências, bem como
fomentãr as parcerias entre âgências. No passado a Energaia coordenou o grupo de t.abalho
referente à novâ legislãção pâra a Mini-produção de Enêrgìa, tendo adicionalme
colaborado noutros grupos de trabâlho, nomeadamente em áreas €omo o Sistemâ Nacional de
Certi f icação, l luminação Pública, que incluiu o levantamento de rede, Mobil idade Etétr ica e
Pacto de Autarcas.

A Energãia enqLlanto Membro da Dìreção e associadã da RNAE _ Associação das Agências de

Energiâ e Ambientê, e na sêquênciê do trâbalho desenvolvido no tr iénio 2010-2012, i rá âo

longo de 2013 part ic ipar nos diversos grupos de trabalho, em éreas como o Sistema Nâcional

de Cert i f icação, l luminação públ ica, Mobi i idâde Elétr ica e pacto de Autarcâs.

Com esta partìcipação, a Energaia espera contribuir e benefìcjar da troca de informãção e de
experiências sobre atividades desenvolvidas pelâs agências de energia tendo como objetivo ê
promoção de resultados obtidos de reconhecido impacto nacional.
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A Ìni€iativa CJVIÌAS, lançâdâ pelâ Comissão Europeiâ no ano 2000, âpoia cÌdades europeras que

estejâm empenhadas em introduzir e testar medidas ìnovadorês para melhomr os trânsportes

ufbanos e â mobil idâde, com o objetivo de rêduzir as emissões poluentes.

AGENCIA Di tr i !RGìÀ CO SUL DÁ ÁtìËÀ i ! / ì€TRCpÒ.i  fÀUÂ DC pôRïC

De forma ã âtingir estes objetivos, as cidades ìmpiementam um conjunto de medÌdas,

dos transportes suaves, veículos e combustíveis,, l impos,,, gestão da mobil idade

estratégias de mobil idade sustentável.

na

e novês

"k
Reconhecendo a Ímportânciâ do setor dos transportes e da suâ contribuÌção parâ a methoria

da quaÍidade de vida dos cidãdãos, ã Energaiã irá procurar ter umâ part icipação mats âttva,

nomeadamenie no FORUM CIVITAS.

Com o objet ivo de promovêr a mobi l Ìdade sustentável dos Municípios Associados, a Energaia

íré promover a êdesão dos mesmos à Rede C|VITAS Èspanha-portugal,  qLrê tem como obiet ivos

a promoção da mobi l idãde sustentável,  da ef ic iência energét ica e dâ redução das emissões de

gâses com efei tos de estufa, através da troca de experiêncjâs implementadas a nível  local

pelos parceiros da rede CIVITAS, bem como o desenvolvimento de proietos inovâdores na área

dâ mobi l idade sustentável.
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ECO-ESCOtAS

O projêto Eco Escolas é um programa que promove a sensibÌl ização eneagéiicâ
bem como o desenvolvimento sustentávê|, nâ população escolar do ensino
projeto é de âmbÌto europêu e é p.omovido em po|tugal pela ABAE _ Associação
Azulda Europa.

e ãmbiental,

básico. Fste

da Bandei

Considerando â relevâncÌa dâ sensibi l Ìzação para esta temátìca, em especÍâl nas camadas
jovens, é essencial que a Energêia mantenhã o seu ãpoio ìnstìtucionâl disponibi l izado ao longo
dos últ imos anos. Assim, a Agência persist irá nâ divulgação do programâ e promoção da
pârtÌcÌpação, dândo a conhecer todas âs meJhorias e vantagens que advêm do mesmo_

Atentando no amplo râio dê ação da Energaia, pretende se que seiam cada vez mars as
comunidades escolates dos vários Municípios assocÍados inscritâs no programâ Eco_Escolãs,
pârt i lhando experiênciâs e desempenhando um pêpel ativo no que diz respeito à
sustentabil idadê energéticâ e êmbiental da área municipal em que se inserem. Desta forma o
reconhecimento de escoJas ecológicâs atrêvés do Galardão Bandeira Verde será uma

constante no Sul da Área Metropoli tanâ do porto.

Assim, a Energaia dará continuidade à partìcipâção e acompanhamento em ConseÍhos Eco_

Escolas, bem como à dinãmização de sessões de esclarecimento e promoção de palestras no

âmbito das atividâdes ìncluídas no plano de Ação ìmplementado em cada escola.
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A gestão de energiâ, quer no setor púb ico quer no setor privado, é essencial para mlt igar a
pressão ãmbiental associadâ à uti  izãção de energia, em part icular através da redução das
emissões de gãses de efei to de estufa. Adicionalrnente, o Governo português tem vlndo a

egrs a. um conjunto a argâdo de diplomês corn o oblet ivo de promover urna utì l ização rndí

ef ic iente da energia, atrãvés do ãumento da êf ic iênciâ energét ica e do aumento nâ ut i l tzação

de energias renováveis,  como são exemplo o SCÊ Sistema Nacional de Cert Ì f icação Energer cê

e dã QualÌdêde do Ar nter jor nos Edif íc ios (D€creto LeÌ ne 78, 79e 80/2006, de 4 de abri l )  ou o

SGCIE Sistema de cestão dos Consumos nt€nstvos de Energjê (Decreto Lei na 71/2008, de 15

de abri  ) ,  ou êinda o programa R€nováveis na Hora (Decreto Lei n.c 363/2007, de 2 de

novembro, republ icado pe o Decreto Leí n.e 118-A/2010, de 25 de outubro e Decreto Let nc

34/2011, dê 8 de março).

AÌndê neste contexto, o plano Nacionâl de Ação pâra a Ef ic iênciã Energét jca (pNAEE), aprovado

peâ Reso ução do Conselho de Ministros n.e 8O/200S, refere na área dês nìedjdâs a

desenvolver pe o Estado, o Progrâmê de Cert i f icãção Energet ica de Edif ícìos do Estêdo, ass m,

julgã se pr ior l tárÍo no curto prâzo ê cert i f icação energét icã do pâ.que de edif íc ios municipars, o

que poderá potenciar ã futurã lntervenção da agência no sent ido de pfomover projetos,

ident i f icados nestes processos, que possam ser cr iadores de vêlor parã os municípios.

Sal lentã se que o PNAEE êbrange quatro áreas de car lz tecnológjco:Trãnsportes, Resioenctare

Serviços, Indústf iê e Estado, apresentando múlt iplas medidas que podem ser avo de

cãndidaturâ ê êpoio f inanceiro peio Fundo de Ef ic lênciã Energét ica, o qua será estãbelecldo

por diplomã legÌslãt ivo. A Energaia i rá acompanhãr novos desenvolvimentos, nomeãdâmente

no programê designado por Ef i€iência Energét icê no Estado que apresenta urn conjunto de

medjdas dir igidas aos edif íc ios e frotas de trênsporte do Estado, à l luminação públ lca e a

negocÌação central lzâdâ de energia nâ administrêção centrãl  e local,  apostando na contratação

de empresãs de serviços energét icos, regime ident i f icado no prog.êma de Ef ic iênctâ Enereét]ca

na Adminlstração Públ icê -  ECO.AP e estabe ecido pelo Decreto,Lei na 29/2011, de 29 de

Adicionalmente e no âmblto do PNAEE, o Fundo de Ef ic iênciã Energét ica (FEE), cr iado peto

Decreto-Lei ns 50/2010, de 20 de Maio, possibi  i ta através de concursos específ icos, a

obtenção de f inânciâmento para prol-etos, nas áreês dos transportes, hâbitâção, serv ços,
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indústr ia e serviços públ icos, que contr ibudm para

modo energetícamente eficiente e otimizado_

è reduçâo do coneumo f inalde energia, de

assim sendo, faz parte do prano de atividades da agência parâ o âno de 2013, dar contÌnuidade
ã prestação de servÌços na área dâ certificação energética de edifícios e audìtorias enerÊéti
assim como irá dar continuidade à promoção e apoio êo desenvolvimênto de prol.etos

candidaturas nas areas de aruaçào da EnerBaia.

PLANO DT ATIVIDADES E ORçAMENTO 2013
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INFORMAçÃO E COMUNICAçÃO

O ano de 2012 foi  marcâdo pela implementãção de uma estratégia de comunjcação coesa e

adaptada às necessidâdes dâ Energaia, v isândo a divulgação, informâção, promoção da
pârt ic ipação e sensibi l lzação dãs pârtes interessadâs para âs at iv idades e êcontecimentos

relevantes dã Agência.

A vertentê visuâl desta estratégia passou pela criâção de um novo website (bi l ingue ponugu
- inglês), disponível no f inãl de 2011, em consonâncÌâ com a nova imâgem da Energaia. Esta
nova imagem foi desenvolvida no seguimento do ãlargamento terri torial da agência onde se
procurou uma imagem corporativa sóbria, simples mas deveras representativa da visão dê
Energaiâ, expressãndo dinamismo, inovação e pro atividade na temáticã da sustentabit idade.

No seguimênto da polít ica de comunÍcação â Enêrgaiâ irá uti l izar ês redes sociais (Fâcebook,

Linkêdln e Ìwitter) bem como o envio regulâr de newsletters como canaìs de comunicação
preferenciais, podendo ainda recorrer à uti l ização do e-maÌ1, comunicados de imprensâ ou a
realÍzâção de Seminários/ Workshops subordinâdos a temãs relevântes à sua área dê atuação.

A Energaia irá procurar adaptâr ã comunicação às necessìdades específÌcas de cadâ grupo âlvo

de partes interessadas, nomêadamente os Associados Municipais, Associados Não MunÌcipàis,

Agências de Energia Nacionais e Internacionais, Empresâs da área e Cidâdãos que manifestem

interesse pelas atividades da Agência.

Este plano de comunÌcação tem como objetivo promover uma mâior e melfìor interação com

as entidades e indivíduos com quem a Energaia se relaciona, potenciando â inìdteÍì e

reconhecimento de uma organìzação com mais de uma década de existência.
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O sector residencial é responsável por uma parte sÍgnificâtiva do consumo de energiâ nos (//{ )
territórios, e encerra em si um potencial de poLlpânça muìto relevânte, que poderá contrÌb uir ,.*'/

de forma significativâ para a melhoria dos indicâdores energéticos glo b"ir. Nurt" ront rto/).-J)
âmbito de um protocolo de colaboração, a Energaia vâi desenvolver com o associêdo c^Vr;- 

^Energia um projeto pi loto de monitorização dos consumos de energia elétr ica, gás e água, em 
- 

)

50 habitações, com o objetivo últ imo de identif Ìcar oportunidades de redução de consumos.

O projeto âssentará na filosofia NtLM (Nonlntrusjve Loqd Monito ng), apostando na

sÌmpiÍc 'dêde e bãixo invest imento necessários à concretìzação do projeto, esperando_se que o

mesmo possa vir  a ser escalâdo para dimensões bastante maiores, em função dos resujtados

que se vennam a obter nesta pr imeira fase.

*1,
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EFICIÊNCIA PARA O CIDADÃO

A part icipâção dos cÌdadãos é absolutamente essencíãl em tudo

de sustentabÌl idade e eficiência nos terri tófÌos. pof outro iado, o

aumento dos custos dos recursos energéticos que se vive impõe

famílías.

aquilo que são os processos

êÌual contexto de crise e de

um grande esforço sobre as

Nesse sentido, a Energâia vâi desenvolver um projeto de comunicação global no seu terntorio
cle intervenção, que tem como objetivo fundâmental a prestação de alguns conselhos sobre
como utÌlizar os recursos energéticos de fofma maÌs eficiente_

O projeto assentará no envio bimestral dos referidos conselhos, junto com âs contas ui j  agua
de cadâ município, e esperâ-se que possa vir a representar um contributo relevante para a
redução dos consümos de energia e respetivos custos para a população, âssim como para os
iôdicadores energéticos e de emissões do terri tório.
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entidades públicas e privadãs bem como formâs alternativas de f inanctamenÌo,

nomeadamente, proletos que contemplem candidêturas a fundos comunitários.

Conscientes do desafio acrescido, resultante do alãrgamento da sua abrangência terri torial,  â

Energâiâ Ìrá continuâr durante o âno de 2013, a procurâr parcerias e oportunldâdes de
part icipação em projetos inovadores no âmbito do Ambiente e Eneraia.

Fm termos dê fìnanciamento, e à semelhânça do que tem vindo â ser feito, procurãr se,á

enquadrar projetos em l inhas de f inanciamento do 7s programa-euadro 2007-2013, pi lar

fundâmental parâ a estratégiâ de crescimento económico e criação de emprego na Europa,

bem como através de oLrtros mecanismos e progrâmãs de fÌnãnciamento qLle possam surgir.

Finalmente e como forma de continuar a ser um pãrceiro estratégico para os Municípìos

assocíados, a Energaia persist irá no apojo à formação contínua da suê equipa de recursos

humanos em áreâs reÌâcionadâs com a suê atividade.

A aquisÌção e desenvolvimento de novês competências e conhecimento nos domínios da

Energìa e Ambiente têm sido uma constante na estratégiâ da Energaia. Desta forma, ã Agência

tem orientado ã sua estrãtégiâ no sentido de Ìntervìr e cooperar em projetos com impacto

vocãcionados para o desenvolvimento e competit ividade têrri torial.  EstrategÍcamen'éla

AGENCIA DE ENER6]A DC SUL DA ÁREÀ MÈ'iROPOLIiÂi\A DO PORïC

ATIVIDADE PROSPETIVA

Energaia sempre estudou novas oportunidades de pârcería e cooperação com o

*k

p t ô N o  D t  À T  v , D ^ D i s  t  o F ç A \ l t \ T c  2 t l  l


