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ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE ENERGIAS RENOVÁVEIS LANÇA  

PRÉMIO APREN 2018 
 

 
A APREN – Associação Portuguesa de Energias Renováveis anuncia o Prémio APREN 2018, uma 

iniciativa que pretende divulgar e premiar dissertações académicas realizadas em instituições de 

Ensino Superior portuguesas, relacionadas com a eletricidade de origem renovável.  

As candidaturas estão abertas até ao dia 15 de julho. 

 

A edição deste ano, que conta com o apoio da EDP Produção e EDP Renováveis, é aberta a teses de 

mestrado e de doutoramento e atribuirá, pela primeira vez, prémios monetários também aos segundos 

melhores classificados de cada categoria.  

 

Todos os trabalhos aceites a concurso serão expostos ao público no âmbito da Conferência anual da 

Associação, que terá lugar a 9 de outubro, na Fundação Oriente, em Lisboa.  

 

Para mais informações, clique aqui. 
 
 

Prémio APREN 2017 
 

A APREN, com o apoio da EDF - Energies Nouvelles, organizou em 2017 a terceira edição do Prémio 

APREN, dedicada em exclusivo a teses de mestrado. Foram submetidas 23 candidaturas de 5 instituições 

de ensino superior nacionais, tendo o júri selecionado 22 que foram expostas ao público no âmbito da 

Conferência anual da associação, realizada a 25 de outubro. 

   

O primeiro prémio foi atribuído a João Teixeira, da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, 

graças à sua tese “Comportamento dos Preços do MIBEL no ano de 2016 tendo em Conta Cenários de 

Crescimento da Produção em Regime Especial”. Foram ainda atribuídas menções honrosas a Inês 

Barreira, do Instituto Superior Técnico, e Rita Machado, da Faculdade de Ciências da Universidade de 

Lisboa.  
 
 
A APREN e as Universidades  
 

O Prémio APREN insere-se nas iniciativas levadas a cabo pela Associação, direcionadas especialmente 

para os estudantes universitários. Em 2015, a APREN criou a “marca” APREND, onde agrega todas as 

iniciativas deste género. 

 

http://www.apren.pt/pt/apren/premio-apren/
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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, 23 de fevereiro de 2018 

Contactos: 

Luís Santos, Departamento de Comunicação 

Telf: (+351) 213 151 621 

E-mail: comunicacao@apren.pt 
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