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Iniciativa do IPB, autarquias, Governo Civil e rádios

Projecto “em.cantos” debate energias renováveis em Almodôvar

"O parque eólico de Almodôvar: repercussões sociais, económicas e expectativas de futuro" é o tema da
segunda edição do projecto "em.cantos", que decorrerá hoje, sexta-feira, no convento de Nossa Senhora da
Conceição, em Almodôvar, com início pelas 18 horas.
O debate, que centra atenções "nas políticas de eficiência energética, nas energias renováveis e, em
particular, na energia eólica", deverá contar com as presenças de 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; António Sebastião, presidente da Câmara Municipal de Almodôvar; e Rui Reininho,
vocalista dos GNR.
Para além dos responsáveis pelas empresas promotoras de investimentos nas energias renováveis da região
foram 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 (Loures).
"Dada a diversidade de formações, responsabilidades e funções das pessoas que irão participar no evento",
diz Ana Paula Figueira, mentora do projecto, "vamos tentar aferir a sua visão a propósito desta temática, sem
esquecer, naturalmente, e no caso particular do Parque Eólico de Almodôvar, as implicações que este
determinou e determina na região onde está inserido, e que se relacionam muito directamente com a
população residente".
No âmbito do "em.cantos" será ainda inaugurada a exposição "Os encantos do Alentejo", da autoria de
António Duro e onde são apresentados trabalhos feitos propositadamente para o projecto. A mostra será
inaugurada às 17 horas no convento de Nossa Senhora da Conceição. A Câmara de Almodôvar promove
também, com início previsto para as 21 e 30 horas, um concerto com Eduardo Ramos na biblioteca municipal.
O projecto "em.cantos" é promovido pelo Instituto Politécnico de Beja em parceria com as autarquias do
distrito de Beja, Governo Civil do Distrito de Beja e duas rádios da cidade. Com o lema "O Instituto Politécnico
de Beja está na sua terra", o IPB pretende deslocar-se às 14 sedes de concelho do distrito para promover
debates temáticos abertos ao público.
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