SolTec. Newsletter No. 4

Newsletter do Projecto Nº. 4 - Setembro 2011

Evento Oficial de Encerramento do Projecto
Após dois anos de trabalho intensivo, o projecto SolTec chegou a sua fase final terminou com o
Evento Oficial de Encerramento em Setembro de 2011 em Berlim (Alemanha), em
conjunto com o Projecto Aire, duas iniciativas que visam a melhoria da
qualificação internacional e formação dos trabalhadores no área das energias renováveis.
Este evento realizou-se em 22 de Setembro e teve várias etapas. O primeira teve lugar na sede
da Comissão Europeia, em Berlim. Esteve focado nos parceiros de ambos os projectos que
foram convidados a participar numa conferência sobre economia, emprego e energias
renováveis, educação e formação, provenientes de vários países como Espanha, Alemanha
e Bulgária.
Falaram
sobre diversos
temas:
o
desenvolvimento das energias renováveis e
o modo como isso afecta o mercado de
trabalho, a formação e qualificação na área
das energias renováveis, entre outros
assuntos.
Após este evento, os parceiros pertencentes
aos
dois projectos apresentaram-se
e
falaram da motivação e das mais-valias de
pertencerem a estes projectos.
No final, os parceiros participaram numa recepção no Parlamento de Berlim, onde cerca de
300 pessoas participaram e puderam contactar com membros do Governo alemão e
especialistas em energias renováveis que expressaram o seu apoio para projectos como
SolTec e Aire. Depois disso, os coordenadores dos dois projectos agradeceram a todos os
envolvidos nos projectos e convidaram todas as empresas a fazerem parte de uma rede para
estabelecer novos contactos para futuros projectos e colaborações.

Encontro final dos Parceiros do SolTec
A última reunião de parceiros do projecto SolTec realizou-se em Berlim, a 23 de Setembro com
o objectivo de verificar as actividades pendentes e os prazos de realização. Todos os
parceiros avaliaram a conferência final que aconteceu no dia anterior.
Algumas propostas sobre como manter a Rede Energia Solar foram feitas com o objectivo de
continuar a colaboração e dar mais valias a todas as empresas pertencentes a esta rede.
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Os parceiros falaram sobre o relatório final: financeiro e
técnico e sobre as últimas tarefas relacionadas com a
tradução do material de aprendizagem.
No
que
respeita à
comercialização dos
produtos resultantes do
projecto SolTec ,os
parceiros concordam em assinar um acordo para
estabelecer as condições mais correctas.
A empresa externa responsável pela avaliação do projecto valorizou a evolução do mesmo, as
diferentes actividades dos pacotes de trabalho, o material de formação e divulgação das
actividades e fez uma avaliação geral muito positiva.

Notícias relacionadas com o sector
Papandreu visitou Berlim, a Grécia planeia vender energia solar à Alemanha. Setembro 2011.
O Primeiro Ministro grego George Papandreou irá tentar negociar um grande projecto de
energia solar um grande projecto de energia solar para ajudar a preencher as necessidades de
energia solar que serão deixadas após a decisão de Angela Merkel de encerrar a produção de
energia nuclear na sequência do desastre de Fukusima. O Projecto Hélios poderá ser a melhor
saída. http://www.photon.com.es
Swiss Post aposta na energia solar e veículos eléctricos. Setembro 2011. Swiss Post tenciona
instalar sistemas fotovoltaicos nos telhados de mais de 20 das suas empresas. É uma medida
que
constitui
parte
do
programa
“pro
clima”.
http://www.post.ch
//
http://www.post.ch/it/post-startseite/post-konzern/post-medien/post-archive/2011/postmm11-solarstrom-und-elektrofahrzeuge/post-medienmitteilungen.htm
//http://www.photon.com.es/newsletter/document/53907.pdf
A Federação Espanhola Fotovoltaica foi criada. Setembro 2011. Algumas associações Asociación Empresarial Fotovoltaica (AEF), Asociación Nacional de Productores de Energía
Renovable (ANPER), Sección Fotovoltaica de la Asociación de Productores de Energía
Renovable (APPA-Fotovoltaica) e Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF) – assinaram o
documento oficial que cria a nova federação, Federação Espanhola Fotovoltaica.
http://www.unef.es // http://www.photon.com.es/newsletter/document/54000.pdf
Google anuncia um novo investimento de 75 milhões de dólares para a criação de um fundo
inicial de Clean Power Finance. Setembro 2011. O Director Geral de Operações Empresariais
“Verdes” Rick Needham anunciou que a empresa irá investir 75 milhões de dólares num fundo
solar de investimento de Clean Power Finance. http://googleblog.blogspot.com/2011/09/takingin-more-sun-with-clean-power.html
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