TELLES E APREN PROMOVEM CONFERÊNCIA
SOBRE TRANSIÇÃO ENERGÉTICA E NOVO MODELO DE MERCADO

“O Desafio da Transição Energética” será o tema da conferência promovida pela TELLES e pela APREN
(Associação de Energias Renováveis), no próximo dia 9 de Abril, em Lisboa. Em debate estarão as
tendências do Mercado Energético, com enfoque para a Descentralização Energética, Prosumer
Público, Modelo de Mercado e soluções de Financiamento.

O painel de oradores conta com diversos players e especialistas do sector da Energia, entre os quais
estarão Artur Trindade (Presidente do OMIP), Jorge Vasconcelos (Presidente da NEWES), Vicente
Ibor (Presidente da Federação Europeia de Direito da Energia), Maria João Rodrigues (Lisboa Enova),
Rui Pimenta (Agência de Energia do Porto), João Bernardo (Diretor Geral de Energia e Geologia),
Paulo Magro da Luz (Administrador da Quadrantis Capital), Pedro Norton de Matos (CEO da Finerge)
e Filinto Martins (CIO SmartEnergy).

A sessão de abertura e a moderação do debate, que decorre no Altis Grand Hotel, ficarão a cargo de
Ivone Rocha e Bruno Azevedo Rodrigues, Sócios da TELLES e o encerramento caberá a Pedro Amaral
Jorge, Presidente da APREN e a João Galamba, Secretário de Estado da Energia (a confirmar).

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
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