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Receção

Sessão de abertura

Renováveis do presente a renovar o futuroRenováveis do presente a renovar o futuro
(António Sá da Costa - APREN)
Materiais para as Tecnologias da Energia: Importância, disponibilidade e desafios Materiais para as Tecnologias da Energia: Importância, disponibilidade e desafios 
(Carlos Nogueira - LNEG)

Energia solar de concentração: desenvolvimentos e expectativas Energia solar de concentração: desenvolvimentos e expectativas 
(Manuel Collares-Pereira -Univ. Évora)
A corrosão e a proteção dos materiais nos sistemas solares térmicos e de concentraçãoA corrosão e a proteção dos materiais nos sistemas solares térmicos e de concentração
(Teresa Diamantino - LNEG)

LOCAL

Energia Eólica: A GESTÃO E A EXTENSÃO DA VIDA ÚTIL DE ATIVOS EÓLICOSEnergia Eólica: A GESTÃO E A EXTENSÃO DA VIDA ÚTIL DE ATIVOS EÓLICOS
(JOSÉ CARLOS MATOS - INEGI)
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Painel de Discussão

Encerramento
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programaprograma

A perspec�va de um novo paradigma associado à forma como produzimos e u�lizamos a energia faz antever 
uma nova revolução industrial. A possibilidade a curto prazo de podermos conceber aglomerados populacionais 
auto-suficientes do ponto de vista energé�co, bem como sistemas de mobilidade urbana totalmente eléctricos, 
reforçam a importância estratégica deste sector a nível mundial. Neste enquadramento, o desenvolvimento 
tecnológico da produção de energia com origem em fontes renováveis tem um papel determinante, quer pelo 
impacto introduzido ao nível ambiental, quer pelo contributo económico posi�vo que gera nos países que têm 
verdadeiramente apostado nesta forma de energia.
Assis�mos de forma gradual e consistente, ao longo dos úl�mos 20 anos, a um incremento da  produção 
energé�ca nacional com origem em fontes de energia renováveis. As condições naturais existentes em Portugal 
permitem ambicionar um Portugal mais auto-sustentável energe�camente. 
O estado de maturidade das tecnologias associadas à produção de energia por fontes renováveis deixa antever 
desafios técnico-cien�ficos determinantes para a afirmação defini�va desta forma de produção de energia. 
Neste âmbito, a durabilidade dos materiais u�lizados nos equipamentos e nas infraestruturas deste sector 
representa um aspecto fundamental para garan�r a sustentabilidade económica destes inves�mentos. 
Mais uma vez, a Divisão Técnica de Corrosão e Proteção de Materiais da Sociedade Portuguesa de Materiais, no 
contexto do Dia Mundial da Sensibilização para a Corrosão, promove a discussão e a par�lha de conhecimentos 
técnicos no seio deste sector, dando seguimento a um alargado conjunto de inicia�vas que visam promover o 
interesse junto de diferentes en�dades a nível nacional, pelo estudo e desenvolvimento de técnicas de proteção 
an�corrosiva e de preservação dos materiais e dos recursos.
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