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ANTÓNIO SÁ DA COSTA É O NOVO PRESIDENTE DA EREF 

 

PRESIDENTE DA DIREÇÃO DA APREN FOI ELEITO PARA UM MANDATO DE DOIS ANOS 
 

 
O Presidente da Direção da APREN, António Sá da Costa, foi eleito para um mandato de dois anos 

como Presidente da EREF - European Renewable Energies Federation. O anúncio foi feito durante a 

Assembleia Geral desta associação, que teve lugar em Lisboa, entre 07 e 09 de maio. 

 

António Sá da Costa já exercia a função de Vice-Presidente da EREF desde 2004. 

 

A EREF agrega associações nacionais de produtores de eletricidade renovável de uma grande parte dos 

países europeus, e representa-as junto da União Europeia, bem como noutros organismos e instituições 

internacionais. Tem como principais funções a defesa dos interesses dos seus associados e a promoção 

da eficiência energética e da descarbonização da economia, através da sua eletrificação. 

 

Tem tido um papel fundamental na discussão da nova diretiva das renováveis para o período 2020-2030 

(que deverá estar concluído até final deste semestre), incluindo a preparação das novas regras do setor 

elétrico europeu, que deverão presidir ao futuro mercado de eletricidade. 

 

Com a presidência de António Sá da Costa, a EREF será mais uma voz ativa na defesa e reforço da posição 

assumida por Portugal nesta discussão. O nosso país está entre os que propõem metas mais ambiciosas 

(mas realistas), salientando-se a postura coerente e o papel determinante que os representantes do 

governo português têm assumido na defesa das renováveis no contexto energético nacional. 

 

 

Para saber mais sobre António Sá da Costa, clique aqui. 

Para saber mais sobre a EREF, clique aqui. 

 

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). 

http://www.apren.pt/pt/antonio-sa-da-costa
http://www.eref-europe.org/
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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 
 
 

 

Lisboa, 09 de maio de 2018 

Contactos: 

Luís Santos, Departamento de Comunicação 

Telf: (+351) 213 151 621 

E-mail: comunicacao@apren.pt 
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