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NOTA DE IMPRENSA  [30/12/2013] 
 

 

 

 

4 JOVENS ALJEZURENSES RECEBEM  
BOLSAS DE ESTUDO DA “GREEN EDUCATION” 

 

Decorreu no passado dia 27 de dezembro, na sala de sessões do Município de Aljezur a 
entrega de bolsas de estudo a quatro jovens estudantes aljezurenses, no âmbito do 
projeto Green Education promovido pela EDP Renováveis.  

O projeto desenvolvido no âmbito da responsabilidade social da EDP Renováveis, 
selecionou este ano 3 concelhos do país, entre os quais Aljezur (os restantes foram 
Cinfães e Almodôvar). Estando inicialmente previsto atribuir 3 bolsas de estudo – 1 
bolsa de 500 € para o ensino básico,1 bolsa de 1000 € para o ensino secundário e 1 
bolsa de 2000 € para o ensino superior), foram afinal 4 as bolsas atribuídas: 1 bolsa no 
ensino básico, 2 bolsas no ensino secundário e uma bolsa no ensino superior. A 
divulgação do projeto, a receção e o envio das candidaturas foram feitas pelo 
município de Aljezur e a avaliação, seleção e atribuição foram da responsabilidade da 
EDP Renováveis.  

As bolsas foram entregues pelo Eng.º Lobo Gonçalves, Administrador Delegado da EDP 
Renováveis, ao Gonçalo Gonçalves Piçarra, à Patrícia Oliveira Reis, à Rita Lourenço 
Leonor e ao Daniel Candeias da Silva. 

Na ocasião o Presidente da Câmara, José Amarelinho, teve ocasião de agradecer em 
nome dos contemplados e em nome do município, a honra de termos sido um dos 
concelhos distinguidos pelo Green Education. O Eng.º Lobo Gonçalves referiu uma vez 
mais o compromisso social da empresa, que se traduz em projetos como o Green 
Education, o qual se desenvolve em concelhos onde a EDP Renováveis está presente, 
salientando o contributo do concelho de Aljezur para o desenvolvimento da energia 
verde, através dos parques eólicos que já tem instalados. 
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Dra. Fátima Neto - Vereadora da Câmara Municipal de Aljezur, Eng. Lobo Gonçalves - Administrador 

Delegado da EDP Renováveis, José Amarelinho - Presidente da Câmara Municipal de Aljezur   

 

  

 


