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Acompanhar o processo de implementação
dos pilotos e aprender em primeira mão.
Participar em visitas de estudo a, pelo
menos uma das cidades e regiões piloto
(Barcelona, Roma, Coeur de Savoie e
Almada).
Participar em sessões de intercâmbio com
cidades-piloto para conhecer as suas
aprendizagens e experiência relacionada
com a implementação do modelo. 
Desenvolver um diálogo social organizado
com as comunidades e os potenciais
beneficiários. 
Contribuir planos de erradicação da
pobreza energética e modelos de negócio
locais.

Ser um membro da Comunidade
Implementadora Sun4All irá possibilitar aos
municipios e empresas municipais a
oportunidade de:

Candidate-se agora para se tornar membro
da Comunidade Implementadora do Sun4All.

O Sun4All combate a pobreza energética e
facilita a participação dos consumidores
vulneráveis numa transição energética justa
na Europa. Agora, o Sun4All está a receber
candidaturas para a criação de uma
Comunidade Implementadora.

Inspire-se

O projecto Sun4All cria um regime de apoio,
que já está a funcionar com sucesso nos
Estados Unidos. A iniciativa da cidade de
Nova Iorque (programa de apoio às faturas
energéticas), denominado "Solar para
Todos", é agora adoptada para o contexto
europeu no âmbito do projeto Sun4All.

Quatro cidades e regiões europeias (Almada
(PT), Coeur de Savoie (FR), Barcelona (ES),
e Roma (IT)) estão a actuar como primeiros
adoptantes do regime de apoio financeiro
Sun4All, de acesso às energias renováveis.

Após testar e avaliar o modelo em cidades
e regiões-piloto, está prevista a replicação
e ampliação do programa a outras cidades
e regiões europeias.

Aprenda mais rápido Expresse o seu interesse

Quem se pode candidatar? 

Qualquer autoridade pública local ou
organização pública estabelecida num estado
membro da União Europeia ou país associado
pode candidatar-se.

Como candidatar-se?

Para se candidatar, por favor envie uma
demonstração de interesse para o e-mail do
projecto Sun4All info@sunforall.eu . Receberá
então mais informação detalhada sobre o
processo de candidatura, prazos e critérios de
selecção.

Quantos membros estarão
na Comunidade
Implementadora Sun4All?

A Comunidade Implementadora Sun4All
apoiará pelo menos 10 cidades e organizações
públicas que cubram a diversidade Europeia.

www.sunforall.eu/community-of-practice


