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APREN, SABADELL E PLMJ DEBATEM O MERCADO DAS RENOVÁVEIS EM PORTUGAL 

 

A APREN, em parceria com o Banco Sabadell e PLMJ, organiza no próximo dia 27 de junho uma 

conferência dedicada ao tema "Oportunidades no Mercado das Energias Renováveis em Portugal". O 

evento terá lugar no Hotel Tivoli Avenida Liberdade, pelas 09h00, e conta com a participação de 

especialistas das três entidades. 

A iniciativa irá abordar temas relacionados com o financiamento de projetos na área das energias 

renováveis, os seus riscos e desafios, assim como o licenciamento de projetos solares. No final haverá 

lugar para um debate entre todos os oradores, moderado por Ana Santiago, Jornalista e Editora do 

Jornal Água & Ambiente. 

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. 

 

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. 
 
 
Sobre o Banco Sabadell 
 

O Banco Sabadell é um dos principais grupos bancários espanhóis, presente em mais de 20 países e com 

mais de 11 milhões de clientes. 
 

Mais informação disponível aqui. 
 

https://www.apren.pt/contents/documents/evento-apren-sabadell-plmj-programa.pdf
https://apren.typeform.com/to/Jnis6l
http://www.apren.pt/
https://www.bancosabadellportugal.com/ptemp/pt/home.html
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Sobre a PLMJ 
 

A PLMJ é uma sociedade de advogados com sede em Portugal que combina a oferta de um escritório 

full-service com a expertise de uma relojoaria jurídica. Há mais de 50 anos que se pauta por abordagens 

inovadoras e criativas que resultam em soluções concretas e estratégicas, promovendo uma defesa 

eficaz dos interesses dos seus clientes. Apoia os clientes em todo o espectro do direito sempre como 

um parceiro de negócio nas tomadas de decisão mais estratégicas. A PLMJ possui advogados 

especializados que conhecem bem a realidade dos setores e mercados onde atuam, mantendo sempre 

um contacto próximo com os respetivos reguladores setoriais. 

Como o objetivo de estar sempre próxima dos clientes, foi criada a PLMJ Colab, uma rede de colaboração 

com escritórios de advogados distribuídos por Portugal e por outras geografias com ligação cultural e 

estratégica ao nosso país. A PLMJ Colab otimiza recursos e responde de forma concertada aos desafios 

internacionais dos clientes, onde quer que se encontrem. Contam ainda com várias desks internacionais 

que contam com equipas multidisciplinares experientes no acompanhamento e assessoria a 

investidores internacionais. Estas equipas, além de conhecerem as idiossincrasias da língua e cultura, 

possuem um profundo conhecimento do mercado, legislação e funcionamento da economia do 

território em questão. 

 

Mais informação disponível aqui. 
 

 

Lisboa, 25 de junho 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  

 

https://www.plmj.com/pt/
mailto:comunicacao@apren.pt
mailto:marianaludovino@youngnetworkgroup.com

