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O Instalador esteve presente na apresentação formal da Associação Lusófona de Energias Renováveis (ALER) que se realizou a 15 de Dezembro na
sede da Vieira de Almeida & Associados, em Lisboa. Destaque para a presença do ministro do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia,
Jorge Moreira da Silva.
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«A ALER tem como objectivo criar uma plataforma de diálogo entre todos os stakeholders para partilha de informação e experiência, assumindo
uma função agregadora e criando assim novas oportunidades de projectos e negócios», explicou na altura Isabel Cancela de Abreu, mentora do
projecto e Directora Executiva da Associação.
A responsável acrescentou ainda que «a ALER funcionará não só como ponto focal para entidades estrangeiras, atraindo o investimento e
financiamento externo, mas também como interlocutora junto das autoridades nacionais, com vista a garantir um enquadramento regulatório
favorável».
Tendo em conta o enorme potencial dos recursos energéticos renováveis nos países lusófonos aliado ao aumento da procura de energia e à vontade
dos governos em apostar em soluções sustentáveis, no plano social, económico e ambiental estão na base desta união de esforços, referiu Pedro
Neves Ferreira, Presidente da ALER em representação da EDP.
O dirigente sublinhou ainda que «a ALER nasce com a ambição de conjugar dois elementoschave no sector: as energias renováveis, que estão do
lado certo da equação económica, ambiental e social, e o espaço lusófono, com crescente importância geoestratégica no panorama energético».
Já Carlos Pimenta, VicePresidente da Associação, em representação da EDFEN Portugal, destacou «a importância da sustentabilidade na produção
de electricidade mas também pela dimensão ética do projecto, que permite levar soluções de desenvolvimento em zonas do mundo que mais
necessitam».

Isabel Cancela de Abreu referiu ainda que a instituição que agora inicia actividade tem como missão a promoção das energias renováveis nos países
de expressão portuguesa, em projectos de grande e de pequena escala, conferindolhe uma dimensão empresarial e social.
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