
                                                  

 

 

Pag. 1 

 

APREN, ORDEM DOS ENGENHEIROS E APE  
CELEBRAM O DIA MUNDIAL DA ENERGIA 

 

A APREN associa-se à Ordem dos Engenheiros (OE) e à APE - Associação Portuguesa da Energia no 

âmbito das celebrações do Dia Mundial da Energia, com a realização de um seminário no dia 29 de 

maio, pelas 17h30, no auditório da OE.  

O evento irá abordar temas como "O desafio das alterações climáticas nos séculos XXI e seguintes", 

"Energia renovável: múltiplas oportunidades para a neutralidade carbónica" ou "Um novo paradigma a 

caminho de zero emissões no transporte rodoviário". 

Filipe Duarte Santos (Professor Catedrático Jubilado da Faculdade de Ciências da Universidade de 

Lisboa), Júlia Seixas (Professora na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de 

Lisboa) e Francisco Ferreira (Engenheiro e Professor na Faculdade de Ciências e Tecnologia da 

Universidade Nova de Lisboa / Presidente da ZERO – Associação Sistema Terrestre Sustentável), são os 

oradores convidados. 

Ao reunirem vários atores da área da energia, incluindo consumidores (empresas e individuais), a 

APREN, a OE e a APE têm como objetivo lançar a discussão sobre variados aspetos relacionados com o 

combate às alterações climáticas, nomeadamente no que se refere ao uso futuro da energia e as suas 

implicações na política energética nacional. Pretende-se, assim, debater as melhores estratégias para 

alcançarmos um futuro mais verde e sustentável, sem descurar o custo para o consumidor. 

Para mais informações, clique aqui. 

 

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. 

 

Sobre a Ordem dos Engenheiros 

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

de Engenharia e a responsável, por delegação direta do Estado, pela regulação profissional dos 

engenheiros Portugueses.  

http://www.ordemengenheiros.pt/pt/agenda/sessao-comemorativa-do-dia-mundial-da-energia/
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É, ainda, no âmbito da ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education), a 

autoridade portuguesa com a responsabilidade pela concessão da Marca Europeia de Qualidade EUR-

ACE aos programas do 1.º e 2.º Ciclos do Ensino Superior de Engenharia em Portugal. 

A OE foi constituída em 1936, tendo sucedido à Associação dos Engenheiros Civis Portugueses, cuja 

fundação remonta a 1869. 

Mais informação disponível em www.ordemengenheiros.pt 

 

Sobre a APE - Associação Portuguesa da Energia 

A Associação Portuguesa da Energia congrega cerca de trinta associados coletivos, abrangendo a 

produção, o transporte, a distribuição e a comercialização de energia, as energias fósseis e renováveis, 

a fabricação e o fornecimento de equipamentos, a indústria grande consumidora de energia, 

instituições de investigação, organismos da administração pública, a advocacia e a consultoria. 

Os associados individuais incluem antigos responsáveis governamentais e ex-dirigentes da 

administração pública do sector energético e outros especialistas em energia, nas áreas de gestão, 

técnica e jurídica. 

Mais informação disponível em www.apenergia.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 

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 

 

http://www.ordemengenheiros.pt/
http://www.apenergia.pt/
http://www.apren.pt/
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Lisboa, 21 de maio de 2018 

 

Contactos APREN 

Luís Santos, Departamento de Comunicação 

Telf.: (+351) 213 151 621 

E-mail: comunicacao@apren.pt 

 

Contactos OE 

Marta Parrado, Gabinete de Comunicação 

Telf.: (+351) 21 313 2600 

E-mail: marta.parrado@oep.pt 

   

Contactos APE: 

Marisa Serra, Comunicação e Eventos 

Telf.: (+ 351) 21 269 66 09 

E-mail: marisa.serra@apenergia.pt 
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