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30 de Outubro 2006 

DIRECTOR NACIONAL DO PROGRAMA MIT PORTUGAL – PROFESSOR 

PAULO FERRÃO, DESLOCOU-SE À ILHA TERCEIRA NO ÂMBITO  DA 

CONFERÊNCIA TRANSATLÂNTICA SOBRE ENERGIAS RENOVÁVEIS  

No passado dia 28 de Outubro o Professor Paulo Ferr ão Director 

Nacional do Programa MIT-Portugal e Presidente do C onselho 

Científico da Conferência Transatlântica sobre Ener gias 

Renováveis, deslocou-se à ilha Terceira, nos Açores , para 

participar numa Conferência de Imprensa que reuniu Jornalistas 

da América do Norte e do Canadá e onde referiu os p rincipais 

objectivos científicos deste evento a realizar a 8 e 9 de 

Dezembro de 2006. “ esta conferência é inovadora ao  integrar o 

panorama científico da Europa e da América do Norte  com o 

debate transatlântico do enquadramento legislativo para as 

Energias Renováveis”. 

 

Esta conferência apresenta cinco paineis de discuss ão sobre 

Energias Renováveis, o seu enquadramento legislativ o, as 

opções sustentáveis para o futuro e o conceito de “  Carro 

Limpo “. Relativamente ao programa da conferência, o professor 
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Paulo Ferrão salientou a importância qualitativa do s oradores, 

membros do MIT-Program e especialistas de referênci a a nível 

internacional, bem como da presença de representant es da 

esfera política. No âmbito do conceito de “carro li mpo“, 

referiu a existência de um projecto pioneiro em Por tugal, que 

tem como objectivo desenvolver um veículo, de valor  de venda 

ao consumidor final inferior a 10.000€, que pode ut ilizar na 

sua propulsão um sistema de pilhas de combustível, de elevada 

eficiência, com origem em resíduos domésticos. 

 

O Deputado ao Parlamento Europeu, Dr. Paulo Casaca,  presente 

nesta conferência de imprensa, apresentou a Declaração de 

Apoio do Atlântico Norte ao Encontro sobre Energias  Renováveis 

nos Açores subscrita esta semana por quatro Membros do 

Congresso dos EUA (Dennis CARDOZA, Jim COSTA, Devin  NUNES e 

Richard POMBO), pelo Deputado Canadiano ( Mário SIL VA ) e 

pelos Deputados ao Parlamento Europeu (o próprio Dr . Paulo 

CASACA e Duarte FREITAS). 

 

Estes representantes políticos da América do Norte e da 

Europa, oriundos ou representando os Açores, convid aram os 

legisladores a reunirem-se na Conferência Transatlântica sobre 

Energias Renováveis  para, inspirando-se nos pais fundadores 

das instituições europeias, darem um passo concreto  para a 

constituição de uma comunidade do Atlântico Norte. 

Mais informações relativas à Declaração de Apoio do Atlântico 

Norte, ou outros assuntos relacionados com este evento pod em 

ser consultadas em www.azorescongresses.com  
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