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Depois de Joanesburgo – Energias Renováveis em Congresso
Jorge Sampaio, sócio 1000 da Sociedade Portuguesa de Energia Solar
O presidente da República, Jorge Sampaio, estará presente na sessão de
abertura do XI Congresso Ibérico e VI Congresso Ibero-Americano de Energia
Solar, ocasião em que será homenageado como sócio n.º 1000 da Sociedade
Portuguesa de Energia Solar (SPES). O encerramento contará com a presença
da secretária de Estado adjunta do ministro da Economia, Dulce Franco
O congresso organizado pela SPES - designado por Sol, Energia e Vida - decorre de 29 de
Setembro a 2 de Outubro em Vilamoura (Algarve) e será o primeiro acontecimento nacional ligado
às Energias Renováveis (ER) e ao desenvolvimento sustentável após a cimeira de Joanesburgo.
Estarão presentes mais de duas centenas de especialistas das energias renováveis de Portugal,
Espanha e América Latina.
Um milhão de metros quadrados de colectores em 2010
Um ponto alto deste congresso será a apresentação da Iniciativa Pública “Água Quente Solar
para Portugal” - designada por IP-AQSpP - promovida pela Direcção Geral de Energia e executada
por ADENE, INETI, SPES e APISOLAR. O objectivo específico da IP-AQSpP é contribuir para a
criação de um mercado nacional de energia solar térmica de 150 mil colectores por ano, capaz de
atingir a meta de um milhão de metros quadrados de colectores solares instalados em 2010.
Embora seja um dos países da Europa com maior incidência de radiação solar, cerca de três mil
horas de sol por ano em algumas regiões, verifica-se que Portugal tem, actualmente, menos de
0,03m2 per capita de painéis solares, ou seja, um décimo da Grécia.
Certos do interesse deste evento, enviaremos, dentro de dias, o programa detalhado, solicitando
desde já a sua inclusão na vossa agenda. Para além dos momentos mais marcantes do congresso,
será possível realizar reportagens e entrevistas sobre as energias renováveis, suas perspectivas
futuras e, em particular, sobre a iniciativa AQSpP. Para tal, basta contactar a ADENE ou o
responsável de imprensa do congresso: André Peralta (968 013 600 ; cmperalta@mail.telepac.pt).

A Iniciativa Pública “Água Quente Solar para Portugal" (IP-AQSpP) é financiada pelo
Programa Operacional da Economia (POE), através da Medida 2.1 – Apoiar Actividades e
Produtos de Dimensão Estratégica.
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