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APREN celebra o Dia Internacional das Florestas  

na Universidade de Coimbra 
 

A APREN – Associação Portuguesa de Energias Renováveis assinala o Dia Internacional das 

Florestas com uma mesa redonda dedicada à “Importância da Biomassa no Mix Energético 

Nacional”. O evento realiza-se a 24 de março, pelas 10h:00, no Auditório do Departamento de 

Engenharia Mecânica da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra. 

Do painel de oradores constam António Sá da Costa (APREN); Luís Neves, Miguel Almeida, Xavier 

Viegas, Luís Fonseca e Isabel Abrantes (Universidade de Coimbra); Sónia Figo (Centro da 

Biomassa para a Energia) e Frederico Pisco (The Navigator Company). 

Programa do evento: https://adai-biomassa.eventbrite.pt 

 

Morada da Faculdade:  Pólo II da Universidade de Coimbra, Rua Luís Reis Santos, 3030-790 

Coimbra 

Nota: Apesar de o Dia Internacional das Florestas se celebrar a 21 de março, por 

incompatibilidade de agendas optou-se por realizar este evento no dia 24 de março. 

 

 

As florestas e a Biomassa 

Os subprodutos florestais, quando queimados, são uma fonte de energia que pode ser usada 

em centrais térmicas para produzir eletricidade, tendo igualmente um importante papel na 

produção de calor. Usar os resíduos da floresta com este fim diminui o risco de incêndio, se a 

limpeza das florestas for conjugada com o ordenamento florestal. 

 

A APREN e as Universidades 

A APREN tem vindo a promover um ciclo de mesas redondas, a realizar em diferentes 

instituições de ensino superior de Portugal, para celebração dos dias temáticos relacionados 

com as fontes de energia renovável. Pretende-se assim consolidar a relação da associação com 

as universidades, através de um papel ativo na divulgação de informação sobre as energias 

renováveis, de uma forma pedagógica e envolvente. 

 

 

https://adai-biomassa.eventbrite.pt/
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Em 2015 a associação criou a “marca” APREND, onde incluí todas as suas iniciativas direcionadas 

para os estudantes.  

 

 

 

Sobre a Universidade de Coimbra: 

A Universidade de Coimbra é a mais antiga de Portugal e uma das mais antigas do mundo. 

Constitui uma estrutura complexa, que engloba e participa em centenas de organismos com 

intervenção em domínios que vão da investigação ao empreendedorismo, passando pelo 

fomento da cultura e pela a ação social, entre outros. 

No centro da sua atividade estão a docência e a investigação, com uma oferta alargada de ensino 

de reconhecida qualidade, distribuída por oito Faculdades, pelo Instituto de Investigação 

Interdisciplinar, Colégio das Artes, Instituto de Ciências Nucleares Aplicadas à Saúde e Tribunal 

Universitário Judicial e Europeu.  

Mais informação disponível em: www.uc.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, 20 de março de 2017 

Contactos: 

Luís Santos, Departamento de Comunicação 

Telf: (+351) 213 151 621 

 E-mail: comunicacao@apren.pt 
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