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PEDRO AMARAL JORGE É O NOVO PRESIDENTE DA APREN 

 

 

Pedro Amaral Jorge é o novo Presidente da Direção da APREN – Associação Portuguesa de Energias 

Renováveis. O anúncio foi feito durante a Assembleia Geral desta entidade, que teve lugar ontem (27 

de março)  em Lisboa. O responsável, que é Vice-Presidente da APREN desde 01 de dezembro de 2018, 

iniciará de imediato as novas funções. 

 

Pedro Amaral Jorge formou-se em Engenharia Mecânica no Instituto Superior Técnico, e possui ainda 

um EMBA com vertente de Finanças e Operações, pelo IESE/AESE.  

 

Na sua anterior experiência profissional, desempenhou funções de especialista em estruturação e 

financiamento de projetos na vertente de investimento do setor privado para o African Development 

Bank (AfDB), nas áreas de Infraestruturas, Energia e Água e Saneamento em África, com foco na região 

subsaariana. 

 

A juntar ao seu percurso, Pedro Amaral Jorge possui ainda um histórico de desenvolvimento de projetos 

de concessões de serviços de utilidade pública e de BOT (Build Operate and Transfer) bem como 

financiamento, planeamento, construção e gestão, acumulando mais de 15 anos de experiência 

internacional, tendo trabalhado e vivido em diferentes mercados, em especial na Europa, América do 

Sul, África e Médio Oriente.  

 

Conta com um total de 20 anos de experiência profissional em posições de gestão de topo, assumindo 

funções como Diretor de Unidade de Negócio, Membro de Comissão Executiva, Administrador Executivo 

e CEO em empresas como a Mitsubishi/METITO Utilities, Indaqua / Grupo Mota-Engil, SACYR/SOMAGUE 

e IDOM. 

 

Na APREN desde dezembro de 2018, assumindo até ao presente o cargo de Vice-Presidente, Pedro 

Amaral Jorge inicia agora funções enquanto Presidente e porta-voz da Associação. 
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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). 

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, 28 de janeiro de 2019 

Contactos: 

Luís Santos, Departamento de Comunicação 

Telf: (+351) 213 151 621 

E-mail: comunicacao@apren.pt 
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