PROJETO PROSEU

PROSUMIDORES
PARA A UNIÃO
DA ENERGIA
Integração da participação
ativa dos cidadãos na
Transição Energética

PR OSUMI DO R E S P AR A A UNI ÃO D A E N E RG I A

OBJETIVOS DO PROSEU
• Analisar a situação das iniciativas
de prosumerismo de energias
provenientes de fontes renováveis
(RES) na Europa.

• Juntar as experiências provenientes
da cocriação e a da aprendizagem
dos prosumidores de RES e dos
“Living Labs”.

• Rever a regulação do prosumerismo
de RES em nove países europeus.

• Desenvolver novas metodologias
e avaliações para verifica de que
forma os métodos do PROSEU
podem contribuir para a inovação.

• Criar cenários para avaliar como as
iniciativas de prosumidores de RES
podem evoluir até 2030 e 2050.
• Debater os resultados da
investigação com as pessoas
implicadas diretamente e elaboração
de um mapa com o caminho para a
inclusão do prosumerismo de RES na
transição energética.

• Criar uma Comunidade de
Prosumidores que ligue as pessoas
motivadas e interessadas em
dar continuidade e suporte ao
prosumerismo de RES até que o
projeto PROSEU termine.

“PROSUMIDORES são
utilizadores de energia
ativos que produzem
e consomem energia
provenientes de fontes
renováveis (RES)”
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• Analisar os recursos de
financiamento para o prosumerismo
de RES em nove países participantes:
obstáculos e ajudas.
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participating in the Living labs, including but not
limited to: prosumers initiatives, municipalities,
companies, civil society, utilities, universities...
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JUNTA-TE À COMUNIDADE DE PROSUMIDORES!
És um prosumidor de energia proveniente de fontes renováveis ou estás a
apoiar este tipo de iniciativas? Se é este o teu caso, possivelmente estarás
interessado em juntares-te à Comunidade de Prosumidores do PROSEU, cujo
propósito é o de servir de elo entre as diversas iniciativas de prosumidores de
RES, para ajudares na conexão (networking) e na troca de experiência.

COMO TE BENEFICIA?
• Podes trocar experiências com
prosumidores de RES que partilham
das mesmas ideias em toda a Europa.
• Serás o primeiro a receber convites
para workshops e outros eventos.
• Receberás conselhos sobre o
desenvolvimento de estratégias
para superar barreiras e obstáculos
e identificar oportunidades.

• Contribuirás para a investigação
científica e receberás os últimos
resultados da investigação em
primeira mão.
• Aparecerás num mapa interativo na
página da internet do PROSEU.

SO B R E P R O SE U

SOBRE PROSEU
O projeto “PROSEU – Prosumidores para a união da energia” é um projeto de
investigação financiado pelo programa europeu Horizonte 2020. Reúne onze
parceiros de sete países europeus que trabalham conjuntamente entre 2018 e
2021 para ajudar cidadãos, especialmente aqueles que produzem e consomem
a sua própria energia renovável (os prosumidores), a serem o centro da transição
para uma energia sem emissões de carbono na Europa.

PARA MAIS INFORMAÇÕES
info@proseu.eu
@Proseu_Project
www.flickr.com/photos/proseu
Junta-te ao nosso grupo de LinkedIn!
“Prosumer Community of Interest”

www.proseu.eu

Este projeto recebeu financiamento do programa Horizonte 2020 da EU em virtude do
contrato de subvenção Nº764056. As opiniões expressas neste documento são de seus
autores e não refletem necessariamente a opinião da EU.

