Sines junta especialistas para debater
energia e transição justa
25 de Maio, 2022
Após o encerramento da central termoelétrica a carvão e o anúncio de novos
investimentos sustentáveis, Sines recebe, nos dias 2 e 3 de junho, a II
Energy & Climate Summit. A iniciativa conta com a participação de João
Galamba, secretário de Estado do Ambiente e da Energia, e Isabel Ferreira,
secretária de Estado do Desenvolvimento Regional, para debater o tema da
Energia e Fundo de Transição Justa.
A conferência realiza-se no Centro de Artes de Sines e decorre no âmbito do
Projeto GUARDIÕES, promovido pelo Instituto Politécnico de Portalegre (IPP),
em parceria com o Fórum da Energia e Clima (FEC) e com a Comissão de
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDRA).
“O momento que vivemos, entre o fecho das centrais a carvão e a urgência de
acelerar a penetração da energia solar, hidrogénio e gases renováveis é
também um momento de grande potencial transformador para a economia
portuguesa”, delcara Ricardo Campos, Presidente Fórum da Energia e Clima,
citado numa nota.
“Estamos finalmente a aproveitar a posição geoestratégica de Sines e de
Portugal, onde com energia renovável e mais barata podemos atrair
investimento e criar um novo ecossistema de inovação, de especialização em
indústrias de economia verde, de fixação de emprego e de crescimento do PIB
do nosso país. Sines pode ser uma nova capital de desenvolvimento do país”,
considera o responsável, destacando ser importante “criar projetos-piloto
que estimulem a criação de novos serviços e empresas com uma ligação profunda
com o sistema de ensino e conhecimento”.
Já Luís Loures, presidente do Instituto Politécnico de Portalegre, acredita
que “esta segunda conferência adquire uma relevância determinante no contexto
da alterações climáticas, transição enérgica e da descarbonizarão, sendo que
a sua realização em Sines conta com a participação ativa do Politécnico de
Portalegre, instituição de ensino, investigação e formação, que ao longo das
últimas décadas tem vindo a trabalhar sobre estas temáticas, contribuindo
ativamente para a definição de soluções para os desafios que as novas
gerações e o planeta exigem”. Além disso,” a conferência centra-se também no
debate do Fundo para a Transição Justa, o que permitirá focar a atenção das
instituições regionais e nacionais em torno de temáticas cruciais ao nível do
desenvolvimento sustentável da região Alentejo”, acrescenta.
Ao longo do próximo ano, o Projeto GUARDIÕES vai promover ainda três
conferências, nomeadamente a 20 e 21 de outubro, em Beja, a 26 e 27 de
janeiro 2023, em Évora, e a 22 e 23 abril 2023, em Portalegre.

