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APREN – ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE ENERGIAS RENOVÁVEIS LANÇA  

PRÉMIO APREN 2019 

 

A APREN – Associação Portuguesa de Energias Renováveis anuncia a edição de 2019 do Prémio APREN, 

uma iniciativa que visa divulgar e premiar dissertações académicas realizadas em instituições de Ensino 

Superior portuguesas, relacionadas com a eletricidade de origem renovável. As candidaturas estão 

abertas até ao dia 20 de setembro. 

A edição deste ano, que conta com o apoio da Vestas Portugal Lda. – empresa de origem dinamarquesa, 

que tem no Porto um Centro de Projetos de Engenharia (Vestas Design Center Porto) –, é destinada a 

teses de mestrado e atribuirá prémios monetários ao primeiro e segundo classificados. Os resultados 

serão anunciados durante o Portugal Renewable Summit 2019 (Conferência anual da Associação, que 

terá lugar a 28 de novembro na Fundação Oriente, em Lisboa), evento onde serão expostos todos os 

trabalhos aceites a concurso. 

O primeiro e segundo classificados e os candidatos que receberem menções honrosas, terão ainda 

direito a assistir aos eventos com entrada paga que a APREN organizar durante o ano de 2020. 

Para mais informações, 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 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/pt/apren/premio-apren
http://www.apren.pt/
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Lisboa, 17 de julho 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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