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APREN CELEBRA DIA DO SOL NA NOVA SCHOOL OF BUSINESS AND ECONOMICS 

Conferência dedicada ao tema  

“Visões das Modalidades de Leilão e as Implicações nos Modelos de Financiamento” 

 

A APREN irá assinalar o Dia do Sol 2019 com uma mesa redonda dedicada ao tema “Visões das 

Modalidades de Leilão e as Implicações nos Modelos de Financiamento”. O evento tem lugar a 23 de 

maio*, no Anfiteatro Fernando Sapinho da NOVA School of Business and Economics e, entre outros 

especialistas nacionais e internacionais, contará com a participação do Secretário de Estado da Energia, 

João Galamba. 

No evento serão debatidos diversos temas relacionados com as energias renováveis (em particular com 

a Solar), dando-se especial destaque ao enquadramento do setor renovável em Portugal - o panorama 

atual e os principais desafios e oportunidades que se adivinham para o futuro - e à digitalização e 

modelos de negócio como um dos principais drivers para a transição e descarbonização energética e 

como oportunidade de desenvolvimento de iniciativas empreendedoras empresariais. A revolução 

digital mudará a maneira como as empresas de energia solar operam, oferecendo uma nova visão para 

soluções inteligentes e contribuindo para um sistema energético mais eficiente, flexível e 

ambientalmente sustentável. 

Serão também abordados diversos aspetos relacionados com o financiamento dos projetos solares em 

utility scale, como o atual cenário de investimentos e o tipo de ofertas de bancabilidade existentes no 

mercado. Decisões empresariais individuais sobre como direcionar capital para projetos de eletricidade 

renovável estão dependentes das políticas governamentais de energia e clima, que procuram influenciar 

a escala e a natureza dos investimentos em toda a economia.  

No final haverá lugar a um debate dedicado às visões das modalidades de leilão e as implicações nos 

modelos de financiamento (tema geral do evento), onde, para além do papel dos leilões enquanto 

medida favorável à fomentação de investimento e redução dos custos de eletricidade para o consumidor 

final, serão abordados os fatores que influenciam os custos de desenvolvimento, construção, 

investimento e financiamento da tecnologia solar, a aproximação da paridade de rede e a crescente 

participação de energia renovável variável.  

Entre os oradores já confirmados, e para além de João Galamba (que fará o encerramento) , o evento 

contará ainda com a presença de Pedro Amaral Jorge (Presidente da APREN), Nuno Ribeiro da Silva 
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(Presidente da Endesa Portugal), Pedro Norton (CEO da Finerge), Ricardo Jesus (Administrador da 

Generg), Ângelo Ramalho (CEO da EFACEC), Luís Pinho (Country Director na Helexia), Etienne Le 

Pargneux, (Investment Manager – Infrastructure Renewables na ACOFI) e Roger Font (Diretor Global de 

Project, Asset e Negócios Especializados do Banco Sabadell). 

 

Para consultar o programa do evento, clique aqui. 

A participação neste evento é gratuita, mas está limitada aos lugares existentes e sujeita a inscrição prévia, que 

deverá ser feita através deste formulário. 

 

*Apesar do Dia do Sol se celebrar a 03 de maio, por uma questão de compatibilidade de agenda  optou-se por realizar este 

evento no dia 23 de maio. 

 

 

A APREN e as Universidades 

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

ensino superior em Portugal, no sentido de celebrar e assinalar os dias temáticos relacionados com as 

fontes de energia renovável.  O objetivo é consolidar a relação da Associação com as Universidades, 

através de um papel ativo na divulgação de informação, de uma forma pedagógica e envolvente. 

Em 2015, a APREN criou a “marca” APREND, onde agrega todas as iniciativas deste género. 

O Dia do Sol 

O Dia do Sol, criado no âmbito do Programa das Nações Unidas para o Ambiente, visa alertar para os 

benefícios do sol e para a sua importância enquanto fonte de energia.  

  
 

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 e representação dos interesses comuns 

dos seus Associados na promoção das Energias Renováveis no setor da eletricidade.  

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 aqui

https://www.apren.pt/contents/documents/conferencia-apren-dia-do-sol-enquadramento-programa.pdf
https://apren.typeform.com/to/VyBIz6
http://www.apren.pt/
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Lisboa, 14 de maio de 2019 

Contactos: 

Luís Santos, Departamento de Comunicação 

Telf: (+351) 213 151 621 

E-mail: comunicacao@apren.pt 

 

Mariana Ludovino, YoungNetwork Group 

Telf: (+351) 912 016 925 

E-mail: marianaludovino@youngnetworkgroup.com  
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