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“Energias renováveis em Portugal – Oportunidades e 

desafios para o futuro”  

Conferência Online 

15 de dezembro de 2020 

9:00 – 13:45 (hora de Lisboa) 
(10:00 – 14:45 hora de Bruxelas)  

 
Línguas de trabalho: inglês e português – interpretação simultânea disponível  

  

  SESSÃO 1  
9:00 – 9:30 

Sessão de abertura 
9:00 – 9:10: Alocução de abertura 
(10:00 – 10:10)  
Jan Geiss, Secretário-geral, EUFORES 

 

9:10 – 9:20: Discurso de boas-vindas 
(10:10 – 10:20)  
Paulo Leitão, Vice-Presidente, Comissão do Ambiente, Energia e Ordenamento do Território, 
Assembleia da República 
 
9:20 – 9:30: Discurso de boas-vindas 
(10:20 – 10:30)  

  Ciaran Cuffe, Deputado ao Parlamento Europeu, President EUFORES 
 

  SESSÃO 2  
9:30 – 10:30 

(10:30 – 11:30)  
Definir a ambição em matéria de fontes de energia renováveis para Portugal 

A sessão apresentará a situação atual de Portugal em matéria de energias renováveis e a 
forma como estas serão abordadas através dos Planos Nacionais de Energia e Clima (PNEC), 
tendo em consideração o Pacto Ecológico Europeu e o Plano de Recuperação. A sessão visa 
apresentar a situação atual e debater o desenvolvimento de políticas para o sistema português 
de energias renováveis do futuro.   

 

Moderador: Jan Geiss, Secretário-geral, EUFORES 
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Discursos introdutórios 
 

• 9:30 – 9:45: O papel das energias renováveis para uma recuperação e economia 
sustentáveis em Portugal 
(10:30 – 10:45)  
João Galamba, Secretário de Estado da Energia, Ministério do Ambiente e da Ação 
Climática 

 

• 9:45 – 10:00: As energias renováveis enquanto parte de uma recuperação ecológica em 
Portugal e na Europa 
(10:45 – 11:00)  
Vasco Ferreira, DG Energia, Comissão Europeia 

 
Painel de peritos 

• Maria da Graça Carvalho, Deputada ao Parlamento Europeu 

• Hugo Carvalho, Deputado à Assembleia da República 

• Filipe Araujo, Vice-Presidente da Câmara Municipal do Porto 

• António Sá da Costa, antigo Presidente da APREN e Presidente da EREF 
 

10:30 – 10:45: Troca de pontos de vista com Deputados à Assembleia da República –  
Perguntas e respostas 

(11:30 – 11:45)  
  
10:45 – 11:00: Pausa 
(11:45 – 12:00)  

 

  SESSÃO 3  
11:00 – 12:15: Debate 

(12:00 – 12:15)  
Rumo a um sistema energético português novo e sustentável 

Esta sessão debaterá as tendências do novo sistema energético e dos mercados energéticos em 
Portugal. Apresentar-se-ão iniciativas inovadoras e novos modelos de negócios de diferentes setores 
para demonstrar a forma como diferentes intervenientes estão a implementar soluções para ultrapassar 
os desafios enfrentados pelo sistema energético tradicional e, dessa forma, moldar o futuro sistema 
energético português.    

  
Moderador: Jan Geiss, Secretário-geral, EUFORES 

 

• 11:00 – 11:15: Desenvolvimento das energias renováveis em Portugal: histórias 
de sucesso e desafios para o futuro 

(12:00 – 12:15)  
Pedro Amaral Jorge, Presidente, Associação Portuguesa de Energias Renováveis – 
APREN 
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• 11:15 – 11:30 Expansão e adequação da rede portuguesa: um aspeto crucial 
do desenvolvimento das energias renováveis 

(12:15 – 12:30)  
João Faria Conceição, Diretor Operacional, Redes Energéticas Nacionais – REN 

 

• 11:30 – 11:45: Contributo da primeira cooperativa de energias renováveis portuguesa 
para uma transição para 100% de energias renováveis em Portugal 
(12:30 – 12:45)  
Nuno Brito Jorge, Presidente da Direção, Coopérnico 

 

• 11:45 – 12:00: Inovação nas energias renováveis marinhas: quais são os próximos 
passos rumo a uma economia azul sustentável? 

(12:45 – 13:00)  
António Sarmento, Presidente da Direção, WAVEC Offshore Renewables 

 
12:00 – 12:15: Troca de pontos de vista com Deputados à Assembleia da República –  

Perguntas e respostas 
(13:00 – 13:15)  
  
12:15 – 12:30: Pausa 
(13:15 – 13:30)  

 

  SESSÃO 4  
12:30 – 13:45: Debate 

(13:30 – 13:45)  
“Moldar e financiar a transição para energias renováveis em Portugal – ligação ao contexto 

atual da crise da COVID-19” 
Esta sessão visa debater as oportunidades financeiras para a transição energética e as energias 

renováveis em Portugal. Irá debater as medidas e os projetos a incluir no Plano de Recuperação a fim 

de apoiar a transição para uma economia ecológica e sustentável, com ênfase na legislação e nos 

projetos em matéria de energias renováveis.   

 
Moderador: Jan Geiss, Secretário-geral, 

Painel de peritos 
 

• Carlos Zorrinho, Deputado ao Parlamento Europeu 

• Hugo Costa, Deputado à Assembleia da República 

• Francisco Pinto, Presidente, Associação Portuguesa de Empresas do Setor 
Fotovoltaico – APESF 

• Lívia Tirone, Curadora do Programa Creative Leadership, Rebundance 
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13:15. 13:30: Troca de pontos de vista com Deputados à Assembleia da República – 

 Perguntas e respostas 
(14:15 – 14:30)  

 
13:30 – 13:45: Observações finais 
(14:30 – 14:45) 
Jan Geiss, Secretário-geral, EUFORES 
 
 

 


