
Conferência comemorativa do Dia Mundial do Vento 2019  
A Energia Eólica – Presente e Futuro

18 de junho | FEUP - Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (Anfiteatro B035) 

Programa

14h00 | Abertura
• Cláudio Monteiro, Professor na FEUP
• Pedro Amaral Jorge, Presidente da APREN

14h10 | Painel de Debate – Os desafios da eólica para 2030
Moderador: Álvaro Rodrigues, Professor na FEUP

• A situação atual das renováveis na política energética nacional 
José Medeiros Pinto, Secretário-Geral da APREN

• Os desafios da eólica para cumprir os desígnios do PNEC 2030
José Carlos Matos, Investigador Principal do INEGI

• Operação do Sistema Elétrico com elevada penetração de renováveis – os 
desafios
António Albino Marques, Diretor de Operação e Mercados na REN

• Requisitos técnicos a exigir em novos concursos
João Peças Lopes, Professor na FEUP

15h50 | Intervalo

16h00 | Painel de Debate – O desenvolvimento e a coesão regional
Moderador: Susana Marvão, Jornalista no Vida Económica

• António Esteves, Sales Country Manager for Portugal na ENERCON
• António Lobo Gonçalves, Managing Director da EDP Renováveis
• Carlos Carvalho, Presidente da Câmara Municipal de Tabuaço
• Jorge Magalhães, Senior VP & Managing Director Global Design Centres | SVP, 

Engineering & Innovation na Vestas
• José Maria Costa, Presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo 

17h00 | Encerramento
• Pedro Amaral Jorge, Presidente da APREN

A APREN organiza uma sessão de verdadeiro debate sobre o impacto da energia eólica na economia

portuguesa. Que custos e que benefícios aportou à mesma? Como poderia ter sido diferente e melhor? Qual o

seu futuro face aos desígnios do Plano Nacional de Energia e Clima para 2030?

A Associação junta pela primeira vez a academia, a rede elétrica, as empresas e as autoridades locais para

debaterem em conjunto o tema, sendo os participantes incentivados a identificarem o que correu bem e mal

na implementação da política das renováveis em Portugal, e os desafios que ainda se colocam ao

desenvolvimento da energia eólica no nosso país.

Ciclo de conferências “A APREN e as Universidades”

A APREN tem vindo a promover um ciclo de conferências, a realizar em diferentes instituições de ensino

superior em Portugal, para celebração dos dias temáticos relacionados com as fontes de energia renovável.

Pretende-se assim consolidar a relação da associação com as universidades, através de um papel ativo na

divulgação de informação sobre as energias renováveis, de uma forma pedagógica e envolvente.

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.


