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APREN E EREF JUNTARAM AGENTES DO SETOR PARA DEBATER RENOVÁVEIS 

O EVENTO TEVE LUGAR A 9 DE MAIO EM LISBOA 
 

 

A APREN – Associação Portuguesa de Energias Renováveis e a EREF - European Renewable Energies 

Federation organizaram no dia 9 de maio um workshop sobre energias renováveis, com o tema 

"Portuguese Energy High-level". O evento teve lugar no Hotel Sana Lisboa, entre as 09h30 e as 13h00. 
 

 

Para além do Presidente da APREN, António Sá da Costa, o workshop contou com as intervenções 

de António Pitarma (REN), Paula Abreu Marques (Comissão Europeia – Direção Geral de Energia) Dirk 

Hendricks (EREF) e Izabela Kielichowska (ECOFYS). Estiveram presentes vários agentes do setor em 

Portugal – incluindo entidades governamentais, operadores de rede e promotores – e mais de uma 

dezena de representantes de associações europeias ligadas às renováveis. 

 

Em análise estiveram temas como "Portugal – on the way to a decarbonised energy system", 

"Integrating renewables in the Portuguese national electricity grid systems", "Update on the Clean 

Energy Package: crucial points for a cost-effective energy transition" e "Prospects and requirements for 

the new renewables action plans in Portugal". Durante os trabalhos debateu-se ainda a nova Diretiva 

das Renováveis e o facto de, em Portugal, no passado mês de março, a produção de eletricidade 

renovável ter excedido o consumo. 

 

Para consultar o programa do evento e as apresentações dos oradores, clique aqui. 

 

Sobre a EREF  

  

A EREF agrega associações nacionais de produtores de eletricidade renovável de uma grande parte dos 

países europeus, e representa-as junto da União Europeia, bem como noutros organismos e instituições 

internacionais. Tem como principais funções a defesa dos interesses dos seus associados e a promoção 

da eficiência energética e da descarbonização da economia, através da sua eletrificação. 

 

Tem tido um papel fundamental na discussão da nova diretiva das renováveis para o período 2020-2030 

(que deverá estar concluído até final deste semestre), incluindo a preparação das novas regras do setor 

elétrico europeu, que deverão presidir ao futuro mercado de eletricidade. 

 

Mais informação disponível em www.eref-europe.org 

 

http://www.apren.pt/pt/apren/eventos-apren/portuguese-energy-high-level-workshop
http://www.eref-europe.org/
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Sobre a APREN 
 

A Associação Portuguesa de Energias Renováveis (APREN) é uma associação sem fins lucrativos, 

constituída em outubro de 1988, com a missão de coordenação, representação e defesa dos 

interessados comuns dos seus Associados (instituições, empresas e indivíduos interessados no 

desenvolvimento do setor Elétrico Renováveis). 

 

A APREN desenvolve trabalho em conjunto com organismos oficiais e outras entidades congéneres, a 

nível nacional e internacional, constituindo um instrumento de participação nas políticas energética e 

ambiental através do aproveitamento e valorização dos recursos naturais para produções de 

eletricidade, nomeadamente nos domínios hídricos, eólico, solar, geotérmico, da biomassa, do biogás e 

dos resíduos sólidos urbanos. 

Mais informação disponível em www.apren.pt 
 
 

 

Lisboa, 11 de maio de 2018 

Contactos: 

Luís Santos, Departamento de Comunicação 

Telf: (+351) 213 151 621 

E-mail: comunicacao@apren.pt 

http://www.apren.pt/
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