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“em.cantos” chegam hoje a Almodôvar

A 2ª edição do projecto \"em.cantos\"

centra atenções nas políticas de

eficiência energética, nas energias

renováveis e, em particular, na energia
eólica. “O Parque Eólico de Almodôvar:

Repercussões Sociais, Económicas e

Expectativas Futuras” é o tema em

debate hoje, pelas 18 horas, no
Convento de N.ª Sr.ª da Conceição em

Almodôvar.

Ana Paula Figueira pretende “discutir os aspectos relativos à Estratégia Nacional para a

Energia assim como o plano para o aumento da eficiência energética, recentemente
aprovado e com um horizonte temporal que se prolonga até 2015”.

A mentora do projecto quer aferir as repercussões socioeconómicas dos investimentos

feitos nas energias renováveis na região.

A debater estas questões estarão Álvaro Rodrigues, especialista em energia eólica do
Instituto de Engenharia Mecânica e Gestão Industrial; João Bernardo, Director dos

Serviços Renováveis, Eficiência e Inovação da Direcção Geral de Energia e Geologia;

António Sá Costa, Presidente da Associação Portuguesa de Energias Renováveis; Lobo

Gonçalves, Administrador da ENERNOVA – Parque Eólico de Almodôvar e António
Sebastião, Presidente da Câmara Municipal de Almodôvar. Rui Reininho, vocalista dos

GNR, é o artista convidado. Para além dos responsáveis pelas empresas promotoras de

investimentos nas energias renováveis da região foram ainda convidados a participar

Susana Sobral, Directora da ARECBA – Agência Regional de Energia do Centro e Baixo
Alentejo e Fernando Noivo, responsável pelo único Parque Temático de Energias

Renováveis existente no país.

A 2ª edição do projecto “em.cantos” apresenta como novidade a exposição de pintura

\"Os Encantos do Alentejo\" da autoria de António Duro onde são apresentados trabalhos
feitos propositadamente para o projecto, revelou à Rádio Pax Ana Paula Figueira.

Inserido no programa, a Câmara de Almodôvar promove um concerto com Eduardo

Ramos na Biblioteca Municipal de Almodôvar.

Ana Paula Figueira espera que “esta edição repita o êxito da primeira, realizada em
Cuba, onde esteve em discussão o Cante Alentejano”.
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