
Notícias   |   Desporto   |   Noticiários   |   Programas   |     pesquisa

Página inicial    |    Pax Online   |   TV Alentejo   |   Rádio Sons do Alentejo   |   Agenda    |    Links Úteis    |    Contactos  |   notícias  |   blog

 

  
02/11/2009 - 00h05 

Em cada hora de consumo de electricidade no país, 8 
minutos são produzidos pela energia eólica 

A 2ª edição do projecto “em.cantos” 
centrou atenções nas políticas de 
eficiência energética e nas energias 
renováveis. “O Parque Eólico de 
Almodôvar: Repercussões Sociais, 
Económicas e Expectativas Futuras” foi 
o tema abordado na última sexta-
feira, em Almodôvar, onde foram 
debatidas matérias como o plano para 
o aumento da eficiência energética.  
João Bernardo, Director dos Serviços Renováveis, Eficiência e Inovação da Direcção 
Geral de Energia e Geologia alertou para a necessidade de alteração dos hábitos dos 
portugueses. De acordo com este responsável os recursos são “escassos” e a 
dependência energética do exterior é” muito grande” uma vez que mais de 85% da 
energia é adquirida fora do país. João Bernardo disse que “a primeira acção mais 
inteligente é poupar energia e depois vamos ver se conseguimos produzi-la com os 
nossos recursos endógenos”. Há comportamentos individuais que devem ser mudados. 
Adquirir lâmpadas mais eficientes, desligar os aparelhos eléctricos da corrente, evitar a 
abertura constante do frigorífico e/ou utilizar os transportes públicos são pequenos 
gestos que representam uma grande redução nos consumos energéticos.  
António Sá da Costa, Presidente da Associação Portuguesa de Energias Renováveis, 
frisou igualmente que é necessária uma “participação activa” dos consumidores na 
poupança de energia e propôs a realização de uma campanha que permita a 
“compreensão” desta problemática. Sá da Costa defendeu um maior investimento nas 
energias renováveis. A instalação de painéis solares é um “investimento para o futuro”. 
Segundo este responsável os portugueses não poupam electricidade “porque ela está 
barata demais”.  
De acordo com António Sá da Costa este ano, em cada hora de consumo de 
electricidade, no país, 8 minutos são produzidos pela energia eólica.  
Rui Reininho, o artista convidado, assegurou que faz o que pode para poupar energia. 
Para as gravações do último álbum a solo, em Lisboa, o vocalista dos GNR deixou o 
carro em casa e optou pelo eléctrico.  
Lobo Gonçalves, Administrador da ENERNOVA, entidade que gere o Parque Eólico de 
Almodôvar, sublinhou as vantagens da energia eólica em Almodôvar. O Parque foi 
concluído em Julho deste ano, custou 36 milhões de euros e produz actualmente energia 
eléctrica suficiente para alimentar uma população de 28 mil habitantes. Do ponto de 
vista socioeconómico o projecto tem contrapartidas financeiras para o município e para 
os proprietários dos terrenos onde está instalado.  
António Sebastião, presidente da Câmara de Almodôvar defendeu a necessidade de 
surgirem investimentos na Biomassa. O autarca acredita que “há condições para avançar 
nesse sentido” naquele concelho que dispõe de potencialidades na área das energias 
eólica e fotovoltaica. António Sebastião lembrou que as receitas pagas à Câmara pelo 
parque eólico de Almodôvar foram aplicadas em ajudas sociais e na recuperação dos 
monumentos.  
Ana Paula Figueira, mentora do projecto “em.cantos”, ficou satisfeita pois o objectivo 
fundamental – “descodificar o tema energia”- foi alcançado.  
Alvito acolhe a próxima edição do projecto “em.cantos”. “A Importância do Património 
Edificado no Baixo Alentejo: Revisitar a Arte Manuelina em Alvito” é o tema em debate 
no próximo dia 27 de Novembro.  
 
A Rádio Pax transmite a última edição do programa “em.cantos” a partir das 15h20m. 
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