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WORKSHOP TEMÁTICO 

Comunidades de Energia Renovável em Portugal: 

Contexto atual e perspetivas futuras 

 

DATA: 22.junho.2021 

LOCAL: online (https://www.inegi.pt/eventos/CER-workshop) 

 

DESCRIÇÃO 
A iniciativa, promovida pelo INEGI no âmbito do projeto Europeu COME RES, destina-se a todas as 

entidades e atores envolvidos e/ou interessados na implementação de CER em Portugal, incluindo 

comunidades energéticas, cooperativas, entidades municipais, associações e grupos de interesse, 

autoridades públicas e outros atores políticos e do mercado energético. 

Tendo como objetivo principal a promoção de iniciativas comunitárias de energia em Portugal, o evento 

irá promover a partilha de experiências de implementação de CER no contexto português e a análise do 

enquadramento regulatório e legal aplicável às CER.  
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AGENDA 

HORÁRIO  PROGRAMA 

14:15 Boas vindas  

14:30 – 14:45 Projeto COME RES: Breve apresentação 

Isabel Azevedo – INEGI 

14:45 – 16:00 Sessão A – CER em Portugal: da teoria à prática 

- PROSEU: Promover comunidades de energia em Portugal 

Inês Campos – cE3c Universidade de Lisboa 

- Compile: Comunidade de energia renovável em Lisboa 

Coopérnico 

- Asprela + Sustentável 

AdE Porto 

- EnergyRing: Apoio à implementação de comunidades de energia renovável 

Cside 

- Q&A 

16:00 – 16:20 Sessão B – Análise SWOT do contexto atual para a implementação de CER 

Sessão interativa 

16:30 – 18:00 Sessão C – As CER na transposição da Diretiva para a Energia Renovável 

Mesa redonda 

Jorge Vasconcelos – NEWES (moderador) 

Margarida Ramires Ramos – pbbr.a 

APREN 

Entidade a confirmar 

Entidade a confirmar 

 

 



 

 

 
 

CONTACT 
COME RES Project 

info@come-res.eu 

www.come-res.eu 

 

COME RES Portuguese Desk 

iazevedo@inegi.up.pt 
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PARTNERS 

http://www.come-res.eu/

