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SOBRE O COMPOSE

COMPOSE OBJETIVOS

Comunidades Rurais com Energia Positiva

O
COMPOSE
contribuirá
para o aumento da capacidade
de decisores e peritos planearem
o desenvolvimento sustentável de
FER, tendo como principal objetivo a
promoção de novos modelos de negócio
e o desenvolvimento de tecnologia, criando
uma economia verde através da ligação entre as
potencialidades locais e cadeias de abastecimento
sustentável de energia.

O Projeto COMPOSE tem uma duração de três
anos e visa aumentar o contributo das fontes
renováveis e endógenas de energia nas estratégias
e planos para o mix energético de 11 regiões
mediterrânicas.
O
projeto
baseia-se
na
experiência
e
conhecimentos obtidos em projetos e iniciativas
anteriores, fornecendo um modelo de síntese
para planear o desenvolvimento de Fontes de
Energia Renováveis (FER) e, desta forma, contribuir
para o aumento da sua contribuição para o mix
energético de áreas selecionadas, promovendo o
crescimento de negócios em articulação com o
desenvolvimento, a nível local, de cadeias de valor
acrescentado. O conceito principal do projeto
consiste no conhecimento, políticas setoriais e
instrumentos financeiros necessários à promoção
e incentivo do “investimento verde” baseado em
potencialidades locais.
No seu conjunto, o Projeto COMPOSE
implementará pelo menos 15 projetospiloto, com o objetivo de promover,
reforçar e aumentar a utilização
de FER e de medidas de
Eficiência Energética (EE).

COMPOSE PRINCIPAIS ATIVIDADES

COMPOSE RESULTADOS

01

Integrar as medidas FER e EE na planificação
do desenvolvimento das regiões MED.

01

Pelo menos 15 projetos-piloto
implementados em conformidade com o
modelo de planificação e desenvolvimento do
COMPOSE.

02

Testar de forma global a planificação do
desenvolvimento de FER.

02

Materiais de formação para decisores e peritos
em planificação do desenvolvimento.

03

Eventos públicos promocionais e de sensibilização,
levados a cabo através de programas de formação
e de reforço de capacidades, concebidos à medida
das necessidades de decisores e especialistas em
planificação do desenvolvimento.

04

Documento de orientação para o modelo de
planificação do desenvolvimento do COMPOSE,
preparado e promovido ao nível das políticas da
UE.

05

Memorando de Entendimento, assinado por
representantes das autoridades locais e regionais
da Região do Mediterrâneo, que reconhece o
valor do modelo COMPOSE e a importância da
sua integração nos processos de planificação do
desenvolvimento.

03

Transferir e capitalizar o modelo COMPOSE
para a Região Mediterrânica no seu conjunto,
promovendo o modelo de planificação
COMPOSE ao nível da política da UE.

