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APREN organiza conferência anual sobre Mercados e Renováveis 

 

Portugal Renewable Summit 2018  recebe representantes dos principais 
partidos com assento parlamentar 

 
Data: 09 de outubro de 2018 
Hora: 09h00 
Local: Fundação Oriente, Lisboa 
  
 
A APREN realiza no dia 09 de outubro a sua Conferência anual, subordinada ao tema Mercado e 

Renováveis. O evento, já um marco incontornável no setor energético português, terá lugar na 

Fundação Oriente, em Lisboa. 

 

A edição de 2018 será especial, pois marca os 30 anos da Associação. Para assinalar esta data, a 

APREN decidiu "renovar" o evento, alterando a sua denominação. Assim, a Conferência APREN é 

agora Portugal Renewable Summit. 

 

À semelhança das edições anteriores, contará com intervenções de alguns dos principais especialistas 

da área das energias renováveis (a nível nacional e internacional), como Heikki Willstedt Mesa, 

Diretor de Políticas Energéticas da Asociación Empresarial Eólica;  Aurélie Beauvais, Policy Director 

na SolarPower Europe; Berto Martins, Diretor Adjunto na Direção de Mercados Energéticos da EDP 

S.A; Josh Roberts, Advocacy Officer na REScoop ou Javier Revuelta, Principal na Pöyry Management 

Consulting. 

 

Pela primeira vez, o painel da tarde será dedicado a um debate entre elementos dos principais 

partidos com assento parlamentar, sobre o tema “Renováveis em 2030-2050”. Entre os oradores 

estarão Jorge Costa, Deputado e Dirigente do BE; João Ferreira, Eurodeputado do PCP; Salvador 

Malheiro, Vice-Presidente do PSD; Adolfo Mesquita Nunes, Vice-Presidente do CDS PP* e um 

representante do PS a anunciar brevemente. 

 

O evento contará ainda com a participação do Ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, e do 

Ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, que farão, respetivamente, a abertura e o 

encerramento. 

 

Paralelamente, terá ainda lugar a cerimónia de atribuição do Prémio APREN 2018 - uma iniciativa que 

visa divulgar dissertações académicas relacionadas com eletricidade de origem renovável. 
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Para saber mais, clique aqui. 

 
* a confirmar. 
 
 
 
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.  

 

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, 10 de setembro de 2018 

Contactos: 

Luís Santos, Departamento de Comunicação 

Telf: (+351) 213 151 621 

 E-mail: comunicacao@apren.pt 

http://www.apren.pt/pt/conferencias/portugal-renewable-summit-2018-conferencia-apren/apresentacao
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