
Portalegre, 5 de setembro de 2022 

Exmo. Senhor Presidente Pedro do Carmo, 

O Projeto GUARDIÕES pretende gerar elevado impacto na sensibilização e informação da 

sociedade civil para o problema das alterações climáticas, com a produção de conteúdos, ações 

junto à comunidade escolar, autarquias, empresas, buscando soluções para tornar a região 

Alentejo um exemplo na transição descarbonização da economia e na para uma economia mais 

circular e sustentável.  

Nesse âmbito, estamos a desenvolver as “Energy and Climate Summit”, um ciclo conferências 

internacionais que estão a trazer à região do Alentejo, o conhecimento da ciência e as melhores 

práticas que se têm vindo a desenvolver capacidades de enfrentamento às Alterações 

Climáticas. 

Após a realização da I Energy and Climate Summit, em Portalegre, sobre Educação e 

Conhecimento; e da II Energy and Climate Summit, no Centro de Artes de Sines, sobre “Energia 

e Transição Justa”, será realizada a III Energy and Climate Summit, sobre a temática da Água, 

nos dias 19 e 20 de outubro, em Beja. 

Para esse feito, convidamos V.Ex.ª a participar da III Energy and Climate Summit como orador 

em um dos painéis que compõem o programa, terá lugar no dia 20 outubro, no Auditório NERBE 

– Associação Empresarial do Baixo Alentejo e Litoral, conforme abaixo:

11h45m | V Painel | A DISPONIBILIDADE DA ÁGUA E A EFICIÊNCIA HIDRICA NA AGRICULTURA 

Moderador: Alexandre Brito, Jornalista RTP 

1. Eduardo Oliveira e Sousa, Presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal

2. Idalino Leão, Presidente da Confagri

3. Pedro do Carmo, Presidente da Comissão de Agricultura e Mar

4. Eugénio Sequeira, Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável

5. Mário Carvalho, Professor Especialista em Ciências Agrárias

6. Rui Garrido, Presidente da Associação de Agricultores do Sul

Convidamos também V.Ex.ª a participar numa zona de entrevistas rápidas para a gravação de 

um pequeno depoimento (máximo 2 minutos). 

Estamos disponíveis para qualquer esclarecimento em resposta a este email ou por 

telefone com (Gestor do Projeto). Mais informações através do nosso site: https://

www.energyclimatesummit.com 

Agradecemos a atenção de V.Ex.ª para com este convite, partilhando antecipadamente aquela 

que será uma enorme honra em poder contar com a sua presença 

Com os melhores Cumprimentos, 

Luis Loures 

Presidente do Instituto 
Politécnico de Portalegre 

António Ceia da Silva 

Presidente da CCDR-A 
Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do 

Alentejo 

Ricardo Campos 

Presidente do 
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