OBJECTIVOS
OBJECTIVES

PROMOÇÃO

COMERCIAL

SOCIAL

A ALER é uma associação sem fins
lucrativos que tem como missão
a promoção das energias renováveis
nos países lusófonos.

Facilitar oportunidades de negócio através
do apoio ao sector privado.

Potenciar os benefícios sociais das
energias renováveis contribuindo para
os Objectivos do Milénio de combate
à pobreza e acesso universal à energia.

PROMOTION

COMMERCIAL

SOCIAL

Facilitate business opportunities by supporting
the private sector.

ALER is a non-profit association with the
mission to promote renewable energies
in Portuguese-speaking countries.

Take advantage of the social benefits of
renewable energies contributing to the Millennium
Development Goals of reducing poverty
and ensuring universal energy access.

RELAÇÕES PÚBLICAS

AGREGAÇÃO

Interceder junto de instituições governamentais
e organizações internacionais para criação
de um enquadramento regulatório favorável.

Criar uma plataforma para troca de informação
e agregação de interesses de todos os stakeholders,
afirmando-se como a voz comum das energias
renováveis na lusofonia a nível nacional
e internacional.

PUBLIC AFFAIRS

Liaise with government institutions and international
organisations to create a favourable regulatory framework.

AGGREGATION

Create a platform for information exchange and aggregation of
interests among all stakeholders, acting as the common voice
of renewable energies in Portuguese-speaking countries
at national and international level.

ÂMBITO
SCOPE

Âmbito geográfico
Geographical scope

PAÍSES PRIORITÁRIOS:

Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné
Equatorial, Moçambique, São Tomé
e Príncipe e Timor Leste
PRIORITY COUNTRIES: Angola, Cape Verde,
Guinea-Bissau, Equatorial Guinea, Mozambique,
Sao Tome and Principe & East Timor

Dinamizar os mercados nacionais
de energias renováveis menos
desenvolvidos, capacitando as entidades
públicas e privadas, atraindo investimento
externo e promovendo a criação de
Associações Nacionais de Energias
Renováveis.
Stimulate less developed renewable energy
markets, by enabling public and private entities,
attracting foreign investment and promoting
the creation of National Renewable Energy
Associations.

Âmbito sectorial
Sectorial scope

A ALER tem duas secções, uma
dedicada a Projectos de Grande
Escala e outra a Projectos de
Pequena Escala.
ALER has two sections, one dedicated
to Large Scale Projects and another
to Small Scale Projects.

PAÍSES DE APOIO:
Brasil & Portugal

SUPPORTING COUNTRIES – Brazil & Portugal

Potenciar o conhecimento e a experiência especializados já existentes,
cooperando com as Associações Nacionais de Energias Renováveis e apoiando
a internacionalização das empresas para os restantes países lusófonos.
Enhance existing specialised knowledge and experience, by working with National Renewable
Energy Associations and supporting the internationalisation of companies towards other
Portuguese-speaking countries.

OUTROS PAÍSES:

Todos os restantes países a nível mundial
OTHER COUNTRIES - all other countries worldwide

Apoio à internacionalização e investimento no sector das energias
renováveis nos países lusófonos.
Support internationalisation and investment in the renewable energy sector
in Portuguese-speaking countries.

PROJECTOS DE

GRANDE ESCALA
LARGE SCALE PROJECTS

Ligados a redes nacionais de transporte ou
distribuição, com objectivos maioritariamente
comerciais e impacto a nível nacional ou regional.
Connected to national transmission or distribution
grids, mainly with commercial objectives and impact at
national or regional level.

PROJECTOS DE

PEQUENA ESCALA
SMALL SCALE PROJECTS

Instalações isoladas ou ligadas a mini redes para electrificação rural, com objectivos
maioritariamente sociais e impacto a nível local ou individual.
Isolated or mini-grid connected systems for rural electrification, mainly with social objectives and
impact at local or individual level.

ACTIVIDADES
ACTIVITIES

Publicar relatórios nacionais com informação técnica,
económica e regulatória, incluindo recomendações do sector;
Organizar um directório de contactos a nível técnico e executivo;
Disponibilizar uma base de dados online com publicações de
energias renováveis para consulta gratuita (LERenováveis).

CONHECER
KNOWLEDGE
SHARING

www.aler-renovaveis.org/lerenovaveis

Provide an online database of renewable energy publications available for free
(LERenováveis);
Publish national reports with technical, economic and regulatory information,
including industry recommendations;

COMUNICAR

Compile a contacts directory at technical and executive level.

COMMUNICATION

Gerir os meios de comunicação
social e da ALER;

Criar e/ou fortalecer Associações Nacionais de Energias
Renováveis;

Envio de Newsletters regulares;

Organizar reuniões B2B e missões empresariais para dinamizar
e apoiar o sector privado;

Divulgar legislação, notícias
e oportunidades de
financiamento para Associados;
Organizar eventos nacionais
e internacionais;
Proporcionar oportunidades
de networking exclusivas para
Associados.

Promover reuniões e contactos de alto nível para capacitação
institucional e governamental.

CAPACITAR
CAPACITY
BUILDING

Create and/or strengthen National Renewable Energy Associations;
Organise B2B meetings and trade missions to promote and support
the private sector;
Promote high-level meetings and contacts for capacity building
at government and institutional level.

Manage media;
Send regular Newsletters;

Participar em reuniões e eventos nacionais e internacionais,
como oradores ou delegados;

Disclose legislation, news and funding
opportunities to Members;
Organise national and international events;
Provide exclusive networking
opportunities for Members.

REPRESENTAR
REPRESENTATION

Funcionar como confederação de empresas e Associações
Nacionais de Energias Renováveis, coordenando interesses
e informação;
Cooperar com organizações internacionais para se tornarem
parceiras da ALER.
Participate in national and international meetings and events, as speakers
or delegates;
Act as a confederation of companies and Renewable Energy National
Associations, coordinating interests and information;
Cooperate with international organisations to become partners of ALER.

ASSOCIADOS E OFERTA DE VALOR
MEMBERSHIP AND VALUE OFFER

Categorias de Associados
Membership Categories

EXEMPLOS DE ALGUNS DOS

BENEFÍCIOS PARA ASSOCIADOS:
Participação em grupos de trabalho e reuniões internas da ALER com acesso às análises
e recomendações produzidas;

ASSOCIADOS
PREMIUM

ASSOCIADOS
HONORÁRIOS

Recepção da monitorização de legislação, notícias e oportunidades de financiamento;

PREMIUM MEMBERS

HONORARY MEMBERS

Descontos para participação em eventos externos e acesso a publicações dos parceiros
da ALER;

Acesso gratuito a publicações e eventos da ALER;

Oportunidades de networking exclusivas.
EXAMPLES OF SOME OF THE BENEFITS FOR MEMBERS:

ASSOCIADOS
EFECTIVOS
COM FINS
LUCRATIVOS
ASSOCIATE MEMBERS

ASSOCIADOS
EFECTIVOS
SEM FINS
LUCRATIVOS
NONPROFIT
ASSOCIATE MEMBERS

- Participation in internal working groups and meetings of ALER with access to the related papers
and recommendations;
- Monitoring of legislation, news and funding opportunities;
- Free access to publications and events of ALER;
- Discounts for participation in external events and access to publications of ALER partners;
- Exclusive networking opportunities.

Oferta de Valor
Value offer

INFLUÊNCIA

CONHECIMENTO

VALORIZAÇÃO

Entrar em contacto directo com decisores políticos;
Participar e influenciar a definição do
enquadramento regulatório de apoio às energias
renováveis;
Aumentar a capacidade de intervenção e a força
negocial do sector;
Sensibilizar o público e os decisores políticos
sobre o potencial das energias renováveis.

Ter acesso a informação privilegiada
a nível nacional e internacional;
Possuir um melhor conhecimento dos
mercados lusófonos de energias renováveis;
Ter acesso a uma extensa rede de contactos;
Promover a troca de conhecimento
e experiências entre Associados.

Rentabilizar recursos internos do Associado
via acesso a descontos e oportunidades de
negócios disponibilizadas pela ALER;
Aumentar o valor dos mercados nacionais de
energias renováveis dos países prioritários;
Facilitar a internacionalização e o acesso
a novos mercados.

- Have access to privileged information at national
and international level;
- Have a better understanding of renewable
energy markets in Portuguese-speaking countries;
- Access to an extensive network of contacts;
- Promote the exchange of knowledge
and experiences among Members.

- Make the most out of Members’ internal resources
by profiting from business opportunities and access
to discounts made available by ALER;
- Increase the value of renewable energy national
markets in priority countries;
- Facilitate internationalisation and access to new
markets.

INFLUENCE

- Get into direct contact with policy makers;
- Influence and participate in the definition of the
regulatory framework to support renewable energies;
- Increase the intervention capacity and the negotiating
power of the sector;
- Raise public awareness about the potential of
renewable energies.

KNOWLEDGE

VALUE

www.formasdopossivel.com

EXPERIÊNCIA

INVESTIMENTO

PLATAFORMA DINAMIZADORA DO INVESTIMENTO, EXPERIÊNCIA,
TECNOLOGIA E POTENCIAL DAS ENERGIAS RENOVÁVEIS, COLOCANDO TODOS
OS STAKEHOLDERS EM CONTACTO E GARANTINDO UM ENQUADRAMENTO
REGULATÓRIO FAVORÁVEL.
PLATFORM TO PROMOTE INVESTMENT, EXPERIENCE, TECHNOLOGY
AND THE POTENTIAL OF RENEWABLE ENERGIES, PUTTING ALL STAKEHOLDERS IN CONTACT
AND ENSURING A FAVORABLE REGULATORY FRAMEWORK.

geral@aler-renovaveis.org

(+351) 211 379 288

aler-renovaveis

www. aler-renovaveis.org
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