APREN, Creara e Observ’ER divulgam resultados do
projeto europeu PV Financing
A APREN – Associação Portuguesa de Energias Renováveis alia-se à Creara – Energy Experts e
Observ’ER - Observatoire des énergies renouvelables num seminário dedicado à divulgação
dos resultados do projeto europeu PV Financing. O evento, com o tema “Esquemas Inovadores
de Financiamento e de Modelos de Negócio para as Instalações Fotovoltaicas na Europa”,
realiza-se a 27 de junho, pelas 10h:00, na Sede Nacional da Ordem dos Engenheiros em Lisboa.
Do painel de oradores constam Dina Löper (Creara - Energy Experts) e Julien Courtel (Observ'ER
– Observatoire des énergies renouvelables) estando a introdução a cargo de António Sá da Costa
(APREN). Em discussão estarão temas como os modelos inovadores de negócio e financiamento
de centrais fotovoltaicas, e a exposição de alterações políticas que podem impulsionar o
desenvolvimento de negócios do setor solar FV na Europa.

Para consultar o programa do evento, clique aqui.
Morada: Sala Sande Lemos, Sede Nacional da Ordem dos Engenheiros, Lisboa

Sobre o Projeto “PV Financing”:
O projeto “PV Financing” é um projeto de investigação financiado pela Comissão Europeia com
a duração de dois anos e meio, para a disseminação de melhores práticas em termos de novos
esquemas de financiamentos e modelos de negócio para o setor FV para toda a Europa.
Para mais informação sobre o projeto “PV Financing” consulte: www.pv-financing.eu

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
interesses comuns dos seus Associados.
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A APREN desenvolve trabalho em conjunto com organismos oficiais e outras entidades
congéneres, a nível nacional e internacional, constituindo um instrumento de participação na
elaboração das políticas energéticas para Portugal, promovendo o aproveitamento e valorização
dos recursos renováveis nacionais para produção de eletricidade.
Mais informação disponível em www.apren.pt.

Lisboa, 21 de junho de 2017

Contactos:
Luís Santos, Departamento de Comunicação
Telf: (+351) 213 151 621
E-mail: comunicacao@apren.pt

Pag. 2

