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APREN e Ordem dos Engenheiros celebram  

Dia Nacional da Energia 
 

A APREN – Associação Portuguesa de Energias Renováveis associa-se à Ordem dos 

Engenheiros (OE) no âmbito da celebração do Dia Nacional da Energia, com a realização de um 

seminário no próximo dia 29 de maio, no auditório da OE. Em debate estará o “Futuro da 

Energia Renovável na Produção de Eletricidade em Portugal”. 

O evento, que será presidido por Jorge Liça, Presidente do Colégio de Engenharia Eletrotécnica 

da Ordem dos Engenheiros, contará com a participação de António Sá da Costa (APREN), Ana 

Quelhas (EDP – Energias de Portugal) e Jorge Vasconcelos (NEWES – New Energy Solutions). 

Esta iniciativa surge no âmbito do lançamento do novo pacote Europeu sobre Energia, proposto 

pela Comissão Europeia, que será sujeito a uma contraproposta do Parlamento Europeu em 

junho próximo. Serão discutidos temas como a alteração do mix energético nacional (fruto do 

fim da vida útil de centrais térmicas e das licenças para centrais fotovoltaicas de larga escala 

atribuídas pelo Governo), a mudança de paradigma baseado num sistema muito suportado em 

tarifas feed-in para um sistema assente num mercado livre e concorrencial, ou o autoconsumo, 

que se assume como uma forma economicamente interessante de produção fotovoltaica e de 

aumento da eficiência energética do País. 

 

Programa do evento: http://www.ordemengenheiros.pt/pt/agenda/seminario-o-futuro-da-

energia-renovavel-na-producao-de-eletricidade-em-portugal/ 

 

Morada: Ordem dos Engenheiros, Av. António Augusto de Aguiar n.º 3D, 1069-030 Lisboa 

 

O Dia Nacional da Energia 

O Dia Nacional da Energia celebra-se a 29 de maio. A celebração desta data visa alertar a 

população para a necessidade de desenvolver estratégias de eficiência energética, com várias 

ações de sensibilização a decorrer por todo o país. 
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Sobre a Ordem dos Engenheiros: 

A Ordem dos Engenheiros é a associação pública representativa dos diplomados em cursos de 

Engenharia. É ainda responsável pela regulação profissional dos engenheiros Portugueses. 

Mais informação disponível em www.ordemengenheiros.pt 

 

 

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, 24 de maio de 2017 

 

Contactos: 

Luís Santos, Departamento de Comunicação 

Telf: (+351) 213 151 621 

 E-mail: comunicacao@apren.pt 

http://www.ordemengenheiros.pt/
http://www.apren.pt/
mailto:comunicacao@apren.pt

