ETAPAS

Sobre Prospect+

Capacity building for cities and
regions - from learning to action!
Capacitação para cidades e regiões
- da aprendizagem à ação
Áreas Temáticas

PROSPECT+ irá desenvolver um programa de
formação que permita a capacitação das autoridades regionais e locais para ﬁnanciar e implementar planos de energia sustentável eﬁcazes e eﬁcientes, incluindo adequada monitorização e veriﬁcação.
• Procura esquemas de ﬁnanciamento inovadores?
• Está à procura de mostrar os feitos da sua
cidade/ região?
• Que tal estabelecer relações com administrações locais e regionais em toda a Europa e
instituições ﬁnanceiras?

Edi�cios Públicos

Edi�cios Privados

Aproveite para estabelecer uma rede forte e
mantenha-se ligado ao futuro!

Etapas do Programa de
Capacitação
Iluminação Pública

Transportes

Setores Transversais

Visite-nos em
www.h2020prospect.eu

Haverá um total de 4 ciclos de aprendizagem (a
partir de fevereiro de 2022, novembro de 2022,
agosto de 2023 e maio de 2024) para permitir às
cidades escolherem o melhor momento para se
juntarem.
O programa de aprendizagem avançará através de 5
áreas temáticas e 3 métodos de aprendizagem.
Pretendemos assegurar que mais de 200 cidades da
UE em pelo menos 20 Estados-Membros da UE
melhorem as suas capacidades na implementação
de projetos energéticos sustentáveis!

0

PREPARAÇÃO
Sessão online

Os par�cipantes
conhecem-se e o mentor
apresenta o projeto e a
experiência

2

TRABALHO
CONJUNTO
Sessão presencial

de 2 dias de mentoria e
intercâmbio de conhecimentos para responder às
necessidades do(s)

4

PROGRESSO

Masterclass em Bruxelas
Workshop exclusivo para os
mentorandos com projetos
mais avançados, em 2023 e
2025

1 webinar (mentores e
mentorandos)
Projeto de desenvolvimento e
pron�dão ﬁnanceira

1 webinar de formação
(mentores)

1

PRIMEIROS
PASSOS
Sessão online

Apresentação de projetos e
necessidades dos
mentorandos, e preparação
para reunião

3

REUNIÃO
Reunião online ou
chamada
Acompanhamento da
implementação dos projetos
do(s) mentorando(s)

BÓNUS!

Métodos de Aprendizagem
Mentoria individual
(1 mentor, 1 mentorando)
A mentoria individual é uma relação um-para-um
entre um mentor e um mentorando, caracterizada
por um aconselhamento mais aprofundado e
procura conjunta de soluções.

Visitas de estudo
(1 mentor, até 5 mentorandos)
Um grupo de mentorandos visitará um mentor
para trocar conhecimentos, aprender com as
melhores práticas na obtenção de ﬁnanciamento e
interagir com os principais stakeholders.

Mentoria local
(1 mentor, até 5 mentorandos)

A quem se dirige
Os participantes podem ser representantes de
autoridades locais e regionais ou agências de energia/clima/ambiente nos países elegíveis.¹

• Como mentorando, irás aumentar a
compreensão dos esquemas de ﬁnanciamento
relevantes que podem ajudá-lo a implementar
ações sustentáveis de energia e clima em suas
cidades e regiões.
• Como Mentor, irás mostrar conquistas em projetos sustentáveis de ação energética e climática, tua
cidade ou região estará em destaque como uma das
melhores práticas, inspirando outros.

Contacto
• A Comunidade de Prática permitirá que todas as
autoridades públicas participem de reuniões de
grupo online e webinars, especialmente as que não
dispõem de recursos para participarem de
PROSPECT+ como mentores ou mentorandos.

www.h2020prospect.eu
https:/ twit er.com/search?q=%23H2020PROSPECT&src=typeahead_click
#H2020PROSPECT
https://www.linkedin.com/company/peerpoweredcitiesandregions/
Capacity building for cities and regions

Um grupo de mentorandos e o mentor visitarão um
dos mentorandos para trocar conhecimentos e
aprender com as melhores práticas nas suas línguas
locais.
O programa de capacitação será gratuito e os
custos de viagem para uma pessoa por cidade
serão reembolsados.

Quem Somos

¹ Os países elegíveis são 44, os 27 da UE, o Reino Unido
e os países associados H2020

O projeto PROSPECT+ recebeu ﬁnanciamento do
programa de investigação e inovação Horizonte 2020 da
União Europeia mediante o acordo de subvenção No
101023271. A única responsabilidade pelo conteúdo deste
material cabe aos criadores. Não reﬂete necessariamente a opinião da União
Europeia. Nem a CINEA nem a Comissão Europeia são responsáveis por
qualquer utilização que possa ser feita das informações aí contidas.

