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Nova associação promove renováveis no espaço lusófono

Nove países lusófonos, energias renováveis e uma nova associação formalizada esta segunda-feira. Assim nasce a ALER – Associação Lusófona de
Energias Renováveis, entidade portuguesa sem fins lucrativos com vista à promoção das energias de fonte renovável no território de língua
portuguesa.
 
Actuando nos mercados de Angola, Brasil, Cabo-Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor Leste,
a associação quer promover oportunidades de negócio internacionais no sector. Com associados de peso privados e públicos – como é o caso da
EDP, EDF Energies Nouvelles Portugal, Associação Portuguesa de Energias Renováveis, Fundo de Energia de Moçambique ou Partex Oil&Gas –, a
associação pretende assumir-se como “interlocutor entre o sector privado e os Governos”. A actuação seguirá dois eixos distintos: por um lado,
possibilitar um ambiente de partilha de informação, por outro, apoiar o “desenvolvimento de um ambiente regulatório favorável”.
 
Em paralelo, a ALER vinca também o lado social da sua actuação, através “do apoio aos associados sem fins lucrativos e da secção de projectos de
pequena escala”, contribuindo para uma melhoria do acesso à energia. No caso destes projectos de pequena escala, o objectivo será a promoção de
energias renováveis em instalações isoladas sem ligação à rede eléctrica.
 
A associação terá também uma secção vocacionada para projectos de grande escala, desta feita relativos a redes de transporte ou distribuição.
“Esta secção abordará temas como o mapeamento de recursos, a ligação à rede, o enquadramento regulatório, os mecanismos de atribuição de
potência, a remuneração da produção renovável, e a implementação, operação e manutenção de projectos, entre outros”,  revela a entidade.
 
A cerimónia de constituição formal da associação teve lugar ontem, em Lisboa. Além dos representantes dos vários associados fundadores, o
evento contou ainda com a presença do ministro do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia, Jorge Moreira da Silva. 
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