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APREN CELEBRA DIA MUNDIAL DO VENTO NA FACULDADE DE ENGENHARIA DA 

UNIVERSIDADE DO PORTO  

Conferência dedicada ao tema “A Energia Eólica – Presente e Futuro” 

 

A APREN – Associação Portuguesa de Energias Renováveis, irá assinalar o Dia Mundial do Vento com 

uma mesa redonda dedicada ao tema “A Energia Eólica – Presente e Futuro”. O evento tem lugar a 18 

de junho, pelas 14h00, no Anfiteatro B035 da FEUP – Faculdade de Engenharia da Universidade do 

Porto* e contará com a presença de especialistas da rede elétrica, académicos, empresas e autoridades 

locais. 

No evento será debatido o impacto da energia eólica na economia portuguesa e no desenvolvimento e 

coesão regional do país, assim como os desafios que se colocam ao setor até 2030. 

Esta iniciativa visa também incentivar os participantes a identificarem os principais pontos positivos e 

de melhoria na implementação da política das renováveis em Portugal.  

Entre os oradores confirmados, estarão presentes no evento António Esteves ( ENERCON), Jorge 

Magalhães (Vestas), Carlos Carvalho (Câmara Municipal de Tabuaço), José Maria Costa (Câmara 

Municipal de Viana do Castelo), António Albino Marques (REN), José Carlos Matos (INEGI), Susana 

Marvão (Vida Económica), João Falcão e Cunha (FEUP), António Lobo Gonçalves (EDP Renováveis), 

Álvaro Rodrigues (FEUP), João Peças Lopes (FEUP), Pedro Amaral Jorge (APREN) e José Medeiros Pinto 

(APREN). 

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 de o Dia Mundial do Vento se celebrar a 15 de junho, por uma questão de compatibilidade de agenda optou-se por 

realizar este evento no dia 18 de junho. 

 

 

 

 

 

https://www.apren.pt/contents/documents/dia-do-vento-enquadramento-programa-vf.pdf
https://apren.typeform.com/to/pyJK41
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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 Mundial do Vento 

O Dia Mundial do Vento foi criado em 2007 pela associação internacional Wind Europe, com o intuito 

de chamar a atenção para o grande potencial do vento como recurso de produção de eletricidade 

renovável.

 

 
 

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.

 

Lisboa, xx 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  
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