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APREN CELEBRA DIA NACIONAL DA ÁGUA NO INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO  

Conferência dedicada ao tema “A Hidroeletricidade em Portugal – Desafios” 

 

A APREN – Associação Portuguesa de Energias Renováveis, irá assinalar o Dia Nacional da Água com a 

organização de uma mesa redonda dedicada ao tema “A Hidroeletricidade em Portugal – Desafios”. O 

evento tem lugar a 07 de outubro*, pelas 14h30, no IST – Instituto Superior Técnico (sala de reuniões 

4.41 do 2.º piso do DECivil). 

Oradores da APREN, IST, EDP e EDP Produção irão promover uma discussão ampla e aberta sobre temas 

como o impacto socioeconómico do setor da eletricidade renovável em Portugal, gestão de recursos 

hídricos, serviços e gestão das centrais hídricas no MIBEL ou o potencial de instalação de floating PV em 

albufeiras. 

Com esta iniciativa, a APREN pretende promover e aprofundar o diálogo com as universidades e outros 

stakeholders, sensibilizando o público académico e empresarial para as oportunidades no setor da água 

e da energia e do binómio água-energia, bem como para a sustentabilidade da economia. 

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 Nacional da Água se celebrar a 01 de outubro, por uma questão de compatibilidade de agendas optou-se por 

realizar este evento no dia 07 de outubro. 

 

O Dia Nacional da Água 

O dia 1 de outubro marca o início do ano hidrológico, sendo por isso considerado como o Dia Nacional 

da Água. A celebração desta data tem como objetivo promover a reflexão sobre a importância dos 

nossos recursos hídricos, assim como a sua gestão a nível nacional, integrado num cenário de alterações 

climáticas e numa transição energética que se pretende eficaz e consequente. 

 

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  

 

https://www.apren.pt/contents/documents/dia-da-agua-programa.pdf
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Pag. 2 

 

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. 

 
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, 03 de outubro 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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