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Conversas sobre os principais temas que impactam o mercado energético, desde as 
macro tendências mundiais até aos novos produtos que podemos encontrar para casos 
específicos. Com esta amplitude de temas, estamos certos de que os participantes ficarão 
com mais ferramentas para poder tomar decisões mais informadas e, desejavelmente, 
mais competitivas para as suas empresas. 

Transição Energética em Portugal 
Num momento particularmente desafiante para o mercado energético, em Portugal e na Europa, é importante 
conhecer e debater o que a Endesa e os principais players europeus estão a promover para acompanhar as rápidas 
mudanças que impactam no mercado energético

 

Regulação Energética em Portugal 
A regulação tem um impacto decisivo e central no que à energia diz respeito. Estar informado sobre os últimos 
projetos legislativos, promovidos pelo regulador, bem como pelo governo, apresenta-se hoje como factor decisivo 
para qualquer decisor na área.

 

Produtos: Gás Natural 
O Gás Natural continua a ocupar um lugar central no portfólio das soluções energéticas, reforçado com a progressiva 
saída do carvão do mix energético. É importante conhecer a evolução das macro tendências e que soluções 
podemos encontrar no mercado gasista.

 

Informação de Mercados 
Já todos conhecemos a grande volatilidade que os mercados apresentam, sendo que o grande desafio é conhecer 
as suas particularidades e procurar aproveitar os momentos de compra que sejam mais favoráveis.

 

Mobilidade Eléctrica 
Com os desafios climáticos a exigirem soluções de mobilidade mais amigas do ambiente, é importante saber 
responder a esta exigência através de soluções integradas, o mais neutras em carbono possível, e com a 
incorporação das mais recentes tecnologias.

Dirigido a

Diretores, gestores e administradores de empresas, e todos os interessados em 
conhecer as melhores e mais eficientes praticas na compra de energia  
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É Administrador do OMIP 
(Mercado Ibérico), Presidente 
da ENDESA GENERACIÓN 
PORTUGAL, S.A, Presidente do 
Conselho Estratégico Nacional 
do Ambiente da CIP 
(Confederação Empresarial de 
Portugal), Vice-presidente da 
Direcção da AIP e Membro do 
Conselho da Indústria 
Portuguesa. É Conselheiro do 
CNADS (Conselho Nacional do 
Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável).

Responsável do negócio de 
Produção Elétrica da Endesa 
em Portugal desde 2011. 
Desempenhou funções de 
Consultoria de Alta Direção 
na Roland Berger Strategy 
Consultants, em 2006 e 
exerceu função na área de 
Regulação e 
Desenvolvimento do 
Negócio.

Responsável departamento 
de Regulação da Endesa - 
Portugal. É membro do 
Conselho Consultivo da 
Entidade Reguladora dos 
Serviços Energéticos, 
Membro do Conselho 
Tarifário da Entidade 
Reguladora dos Serviços 
Energéticos, membro do 
Conselho Consultivo do 
Operador Logístico de 
Mudança de Comercializador 
da ADENE.
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Responsável pelo 
departamento jurídico da 
Endesa. Foi advogada na 
Garrigues onde começou a 
sua carreira. É ainda 
secretária do Conselho de 
Administração da Endesa e 
DPO.

Responsável Comercial na 
Endesa Energia, B2B, em 
Electricidade, Gás Natural, 
Serviços Energéticos e 
implementação da 
estratégia no longo prazo. 
Trabalhou no grupo JANZ 
como responsável de 
Negócio do Ambiente; na 
GALP ENERGIA, na 
implementação do 
conceito comercial de 
distribuição de 
combustíveis líquidos ao 
domicílio e PMEs. 

Manager e especialista em 
mercados energéticos na 
Endesa Energia, onde 
colabora com profissionais 
da Endesa e Clientes. 
Anteriormente, exerceu a 
função de Key Account 
Manager Corporativo na 
Endesa Energia;  Key 
Account Manager na EDF. 
É licenciado em 
Engenharia Industrial.
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É responsável pela área 
de Produto Eléctrico na 
ENDESA onde está 
inserido o produto 
Mobilidade Eléctrica. 
Durante 8 anos, a 
responsável pelo 
Departamento de 
Marketing de uma grande 
empresa nacional de 
material eléctrico.

Responsável pela análise 
dos mercados energéticos. 
Faz assessoria directa a 
equipa de gestores 
comerciais internos, e 
clientes, permitindo dar a 
conhecer tendências de 
mercado e potenciar os 
melhores momentos de 
decisão.
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Lisboa
Sala dos Presidentes AIP 

Praça das Indústrias, Junqueira, 1300-307 Lisboa (junto ao Centro 
de Congressos de Lisboa, antiga FIL, em Alcântara)

24 de março de 2020

SAVE THE DATE



IN
SC

R
IÇ

Ã
O

 

Praça das Indústrias, Junqueira, 1300-307 Lisboa (junto ao Centro de 
Congressos de Lisboa, antiga FIL, em Alcântara)

24 de março de 2020 

Informações 
geral@apd.pt 
223 242 076 
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Faça a sua inscrição aqui: www.apd.pt

APD Energy Talks

Evento gratuito, mas de inscrição obrigatória

https://www.apd.pt/apd-energy-talks/


www.           .pt

Siga-nos

A COMUNIDADE GLOBAL 
DE DIRETORES

APD Portugal 
Rua de Ceuta, n.º 118, 5.º piso, n.º 38 

4050-191 Porto 
geral@apd.pt 
223 242 076


