Associação Portuguesa de Energia
“Debates ao fim da tarde”

PNAEE 2016 e PNAER 2013 – 2020:
Estratégias para a Eficiência Energética e Energias Renováveis
Pedro Cabral, Director Geral de Energia e Geologia
2 de Maio de 2013
18 horas
Auditório Galp Energia

Pedro Cabral
Licenciado em Engenharia Electrotécnica e Mestre em Sistemas de Automação pela Faculdade de Ciências e
Tecnologia da Universidade de Coimbra.
Director Geral de Energia e Geologia desde Agosto de 2012.
Chefe do Departamento de Segurança de Abastecimento do Gabinete de Estudos e Inovação da REN de Março a
Agosto de 2012.
Assessor do Gabinete do Secretário de Estado da Energia de Outubro de 2011 a Março de 2012.
Exerceu funções de chefia na REN e EDP.
Informações e inscrições:
A sessão irá decorrer no dia 2 de Maio de 2013 das 18h às 19:30h, no auditório da Galp Energia, em Lisboa
(Rua Tomás da Fonseca, Torre A, Piso 0).
A inscrição é gratuita, mas solicita-se confirmação de presença até ao dia 30 de Abril, através do email geral@apenergia.pt
ou pelo telefone 21 797 23 54.
Direcção Geral de Energia e Geologia
A Direcção Geral de Energia e Geologia (DGEG) é o órgão da Administração Pública Portuguesa que tem por missão contribuir para
a concepção, promoção e avaliação das políticas relativas à energia e aos recursos geológicos, numa óptica do desenvolvimento
sustentável e de garantia da segurança do abastecimento. Na missão da DGEG inclui-se, naturalmente, a necessidade de
sensibilizar os cidadãos para a importância daquelas políticas, no quadro do desenvolvimento económico e social que se deseja para
o país, informando-os sobre os instrumentos disponíveis para a execução das decisões políticas e divulgando os resultados do seu
acompanhamento e execução.
Associação Portuguesa de Energia
A APE é uma instituição privada, de utilidade pública, sem fins lucrativos, que desenvolve actividade na área da energia sust entável,
procurando dinamizar a reflexão e o debate em áreas ligadas à evolução do sector energético e desenvolver acções que reforcem o
seu papel na economia e na qualidade de vida em Portugal. A APE assegura a representação nacional no Conselho Mundial de
Energia, tendo como associados as principais empresas e organismos públicos do sector energético, bem como da indústria
transformadora e dos serviços.

