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“Debates ao fim da tarde”
Apresentação do Livro “Energia na CPLP”
14 de Julho 2015, Auditório EDP, Lisboa
PROGRAMA

18:00h

Recepção

18:10h

Boas - vindas
Jorge Cruz Morais, Associação Portuguesa da Energia

18:15h

Apresentação do livro “Energia na CPLP”
Lurdes Ferreira, Jornalista do “Público”
Jorge Vasconcelos, Presidente da NEWES

19:00h Debate
19:30h Encerramento
“No início do Século XXI, a energia catapultou quase todos os países de língua portuguesa para a ribalta
internacional. Países até aí considerados pobres em recursos energéticos surgiram de repente como líderes mundiais
em petróleo (Angola, Brasil), energia eólica (Portugal, Cabo Verde) gás e carvão (Moçambique). Subitamente, países
pequenos e dependentes de ajuda externa viram a sua sustentabilidade financeira viabilizada pela descoberta de
importantes reservas de hidrocarbonetos (Timor-Leste, São Tomé e Príncipe).”
Introdução do Livro “ Energia na CPLP”, Jorge Vasconcelos e Lurdes Ferreira, Lisboa, 2015

Jorge Vasconcelos
Licenciado em engenharia pela Universidade do Porto, doutorado pela Universidade de ErlangenNuremberga. Exerceu actividade académica em Portugal, Alemanha e Itália; colabora
regularmente com várias universidades europeias e americanas. Entre 1986 e 1996 trabalhou na
indústria, em Frankfurt e em Bruxelas. Foi o primeiro presidente da ERSE e do Conselho dos
Reguladores Europeus de Energia. Fundador da Florence School of Regulation. Desde 2007
Presidente da NEWES, New Energy Solutions. Professor convidado da Universidade de Lisboa.
Consultor em várias organizações internacionais e autoridades nacionais. Membro do Conselho
de Administração da ACER, nomeado pelo Parlamento Europeu.

Lurdes Ferreira
Licenciada em Comunicação Social pela Universidade Nova de Lisboa e mestre em Economia e
Política da Energia e do Ambiente pelo ISEG. Escreveu o livro Portugal Bem Regulado – Um
Grande Desafio, sobre o impacto da regulação nos sectores de energia e ambiente. É jornalista
fundadora do PÚBLICO, onde tem acompanhado especialmente a área da energia e as
respectivas políticas europeias. Exerce actualmente as funções de editora-executiva. Premiada
pelo Clube de Imprensa com o trabalho sobre a chegada do gás natural a Portugal. Foi jornalista
fundadora de O Independente e foi editora de economia da revista Visão.

Associação Portuguesa da 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 refor cem 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.

