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RENOVÁVEIS: ALER RECONHECE CABO VERDE COMO UM DOS PAÍSES LUSÓFONOS
MAIS AVANÇADO
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A Associação Lusófona de Energias Renováveis (ALER) reconheceu esta quarta-feira que Cabo Verde é um dos
países de língua portuguesa mais avançado em termos de energias renováveis e com ambição de ser ainda mais
desenvolvido no sector.
 
 
O INSTALADOR | Quinta-Feira, 15 de Outubro de 2015
 
 
Quem o diz é a administradora executiva da ALER, Isabel de Abreu, durante o “workshop” sobre “O envolvimento do
sector privado das energias renováveis em Cabo Verde: oportunidades e desafios”, promovido pela associação
portuguesa, em parceria com a Câmara de Comércio, Indústria e Serviços de Sotavento (CCISS). A iniciativa decorreu
na Cidade da Praia.
 
 
«Cabo Verde é mais desenvolvido em termos de energias renováveis, tem ambição de chegar mais longe, e tem um
plano e programa para implementar e alcançar os seus objectivos», afirmou a administradora executiva da associação
criada em Dezembro de 2014 e que quer-se agora instalar-se no arquipélago.
 
 
Segundo Isabel de Abreu, citada pela Inforpress a ALER quer instalar-se em Cabo Verde, porque a mesma tem como
missão a promoção das energias renováveis nos países lusófonos, e que como tal, pretende ter uma função de
«facilitadora» de oportunidades de negócio através do apoio ao sector privado e atracção de investimento e
financiamento.
 
 
Desempenhar o papel de interlocutora junto das autoridades nacionais e internacionais para criar um enquadramento
regulatório favorável para o sector, assim como criar uma plataforma de cooperação e constituir uma voz comum das
energias renováveis na lusofonia, são outros objectivos da organização.
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Em Cabo Verde, conforme a responsável, a ALER irá capacitar as entidades públicas e privadas, partilhando
informação e experiências e procurando atrair financiamento e investimento em projectos de energias renováveis,
sendo que os próximos mercados que quer conquistar são de Moçambique e São Tomé e Príncipe, para depois chegar
a Angola, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial e Timor-Leste.


