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Diversos especialistas internacionais de renome e representantes portugueses dos 

principais actores de mercado partilham o seu profundo conhecimento sobre o 

desenvolvimento tecnológico e de projectos, actividades de zonas de testes, assim 

como dificuldades e sinergias do desenvolvimento futuro de energia das ondas à 

escala comercial. 

Andrew Parish, Director Geral Wavebob 
 

Andrew obteve a sua licenciatura em Matemática e Química na 

Universidade Nacional da Irlanda Maynooth (National University of 

Ireland Maynooth) e pós-licenciaturas em Gestão e Estratégia de 

Empresas na Universidade de Gestão de Henley (Henley Management 

College) e no Instituto de Engenharia e Tecnologia (Institute of 

Engineering and Technology). 

 

Andrew Parish integrou a Wavebob como director-geral em Março de 2007. 

Estabeleceu e desenvolveu a prática de consultor de investigação aplicada na Irlanda 

para a Pera International. Tem experiência profissional em políticas energéticas e de 

alterações climáticas, desenvolvimento de Cogeração (CHP) e consultoria técnica com 

posições de gestor, tanto em sectores privados como públicos. 

  

Eoin Sweeney, Director do Departamento de SEI - Sustainable 

Energy Ireland's Ocean Energy Development Unit  

Eoin obteve o grau de Mestre em Economia na Universidade de Dublin 

(University College Dublin). O seu trabalho tem focado o 

desenvolvimento de recursos naturais. Geriu o programa Marine Science 

& Technology no National Board for Science and Technology e iniciou 

a InnovaWood, uma rede de transferência de conhecimento para as Indústrias da 

Madeira - Forest and Wood Industries - por toda a Europa. Geriu ainda, até 

recentemente, o Programa Discovery, estrutura relevante do programa Estratégico 

SeaChange, para o sector da marinha 2007-2013, dentro do Instituto da Marina. 

 

Presentemente é director da recém-fundada Ocean Energy Development Unit, criada 

para implementar a estratégia do governo para acelerar o desenvolvimento da energia 

dos oceanos. A Unidade localiza-se na Sustainable Energy Ireland. Eoin é responsável 

por ter iniciado e coordenado um largo conjunto de medidas de desenvolvimento de 

investigação e unidades de testes, fundos de investigação industrial, desenvolvimento de 

uma rede de trabalho de planeamento e licenciamento e execução de relatórios de 



consultadoria, e.g. de infra-estruturas de engenharia de Energia dos Oceanos e 

macroeconomia. 

  

Hakim Mouslim, Engenheiro de Projectos da  Ecole Centrale de 

Nantes - CNRS 

 

Actividades : "SEM-REV" Local de Testes à Escala Real em Energia 

das Ondas, projectos de Energia Renovável Offshore (Ondas, Vento & 

Marés), Investigação & Desenvolvimento. 

Laboratório de Mecânica dos Fluidos (Laboratoire de Mécanique des Fluides) 

Ecole Centrale de Nantes - CNRS 

João Duarte, Responsável pela Secção de Sedimentologia da Divisão 

de Geologia Marinha do Instituto Hidrográfico – Marinha 

Portuguesa. 

 

Geólogo Marinho, responsável pela Secção de Sedimentologia da 

Divisão de Geologia Marinha do Instituto Hidrográfico – Marinha 

Portuguesa. Com mais de doze anos de experiência na caracterização do 

ambiente marinho,  tem liderado estudos na área de sedimentologia 

marinha, nomeadamente a cartografia de sedimentos superficiais das plataformas 

continental e insular, e estudos de carácter específico, como os destinados ao 

fundeamento de infra-estruturas em alto-mar os quais implicam a colheita de amostras 

verticais de sedimentos e caracterização da coluna sedimentar, tanto do ponto de vista 

dos aspectos da arquitectura deposicional como da respectiva dinâmica associada. 

Jochen Bard, Director do Energy Conversion Institute for Solar 

Energy Supply Technology (ISET) 

Presentemente Jochen Bard é vice-presidente e delegado alemão do 

Comité Executivo do Acordo de Implementação em Energia dos 

Oceanos, da Agência Internacional de Energia (IEA-OES), e membro do 

grupo espelho alemão do comité técnico TC 114, Marine Energy – 

Wave and Tidal Energy Converters of the International Electrotechnical Commission 

(IEC). 

Desde 2000 é responsável pelas áreas das mini hídricas, sistemas de energia dos 

oceanos e hidrogénio e tecnologias de pilhas de hidrogénio, como director de Conversão 

de Energia na Divisão de Conversão de Energia e Controlo de Engenharia do Institute 

for Solar Energy Supply Technology (ISET) em Kassel, Alemanha. 

Desde 1996 trabalha como coordenador de projecto para o desenvolvimento tecnológico 

de tecnologias de energia dos oceanos, como turbinas de correntes marinhas e, mais 

recentemente, dispositivos de energia das ondas para centrais à escala real e projectos de 

demonstração, principalmente na Europa, com foco para a modelação de recursos e 

actuação dos dispositivos, desenvolvimento e implementação de conversão de energia e 

soluções de controlo de engenharia. Trabalhos mais genéricos incluem avaliações de 

recurso, actividades de estandardização, contribuições para redes de investigação e 

desenvolvimento de cenários. Jochen lecciona cursos de bacharelato e mestre em 

energias renováveis na universidade. De 2006 a 2007 trabalhou como investigador 

analista do German Advisory Council on Global Change (WBGU). Jochen Bard obteve 



o seu diploma em física na Universidade de Karlsruhe (Karlsruhe University). 

João Maciel – Responsável de Desenvolvimento Tecnológico da EDP 

 

Possui licenciatura em Engenharia Eléctrica pela Universidade Técnica 

de Lisboa. Tem MBA e diploma de pós-graduação em Gestão de 

Projectos, ambos pela Universidade Católica Portuguesa. É também um 

PMP (Project Manager Professional). Actualmente, João Maciel é o 

responsável pelo Departamento de Desenvolvimento Tecnológico da EDP. Trabalhou 

no departamento I&D da Labelec – EDP de 2001 a 2006 e tem estado envolvido em 

diversos Projectos I&D relativos a Energias Renováveis, Micro-cogeração e Rede de 

Distribuição, a maioria ao nível de Gestão de Projectos e Análise de Viabilidade. 

Ken Street, Director de Desenvolvimento de Negócio da Orecon 

Ken integrou a Orecon em Maio de 2008 como Director de 

Desenvolvimento de Negócio, após 33 anos em vários cargos nos 

sectores marinho e industrial. Após deixar o ensino, estudou engenharia 

marinha na Universidade de Glasgow para os Estudos Náuticos e passou 12 anos como 

oficial de engenharia na marinha mercante, responsável pelo funcionamento e 

manutenção de propulsão e maquinaria de convés. Em 1988 juntou-se à divisão marinha 

da GEC Electrical Projects (agora Converteam), como gestor de projectos. Mais tarde 

dirigiu a secção das renováveis marinhas da Converteam. Áreas de negócio anteriores 

incluem: desenvolvimento de offshore marinho, naval, caminhos-de-ferro, metais, 

sector mineiro e maquinaria de rotação, com funções nas áreas de vendas, 

desenvolvimento de negócio, gestão de projectos e gestão de departamento técnico. 

Ganhou uma vasta experiência marina nos anos que passou no mar e no envolvimento 

em números projectos offshore, energia eléctrica naval e propulsão, que incluem alguns 

bastante importantes, como a substituição da central de vapor do QE2 por propulsão 

eléctrica; o primeiro navio de produção de petróleo dinamicamente posicionado; os 

primeiros navios da Royal Navy totalmente eléctricos, o HMS Albion e o HMS 

Bulwark; desenvolvimento do motor de propulsão avançada para os Type 45 

Destroyers. Para além disto há outros grandes projectos que contribuíram para o seu 

conhecimento de base – as extensões dos sistemas de Metro de Hong Kong e Ancara; 

projectos de máquinas supercondutoras e ímanes permanentes em grande escala; 

geração eléctrica e sistemas de controlo para energia marinha, do vento, ondas e marés. 

Lars G. Golmen, Investigador Sénior de NIVA, Norwegian Institute 

for Water Research 

Lars G. Golmen obteve um Cand-real (equivalente a PhD) em Geofísica, 

oceanografia física, na Universidade de Bergen, em 1983. O seu grau 

universitário contém cursos de um ano ou mais em matemática, física e 

química. Após a formatura trabalhou três anos como investigador no Instituto Geofísico, 

Universidade de Bergen (Geophysical Institute, University of Bergen). Em 1986 

integrou o NIVA e trabalhou como gestor da divisão (1992-1997) e gestor de 

investigação para oceanografia (1994-1999), assim como investigador sénior em 

oceanografia física. Os seus campos de interesse abrangem energias renováveis dos 

oceanos, oceanografia polar e formação de gelo, dinâmica de lagos profundos e fjords, 

qualidade de água e intercâmbio entre águas de fjords e águas costeiras. 

 



Ocupações recentes incluem o Secretariado Técnico de EGOS; uma rede Europeia de 

colecção de dados meteorológicos e disseminação de bóias flutuantes no Atlântico 

Norte. 1997:2003: Coordenador norueguês do projecto internacional CTI de 

armazenamento de CO2 oceânico. Os compromissos de projectos actuais incluem o de 

gestor de projecto do NIVA, como parceiro do projecto europeu NoE ‘CO2GEONET’, 

para armazenamento seguro de CO2 nos subsolos, plano de contingência para 

vazamentos de óleo no Sri Lanka e trabalhos de concepção para novas infra-estruturas 

de arrefecimento na refinaria de Mongstad e no terminal Kårstø, para fins de captura de 

CO2. Golmen é um dos fundadores do centro Ambiental Runde na Noruega, onde 

desenvolve estudos de energia das ondas e testes de dispositivos, igualmente para a 

Vattenfall. É membro do comité de energias renováveis dos oceanos e impacto 

ambiental do IEA-OES e membro da Associação Europeia de Energia dos Oceanos. 

Pedro Sarmento-Coelho,  Presidente de AQUA.PT 

Pedro Sarmento-Coelho é presidente de AQUA.PT e director-geral da 

Zona Salgada Aquaculturas SA, como motor do desenvolvimento do 

cluster da aquacultura em Portugal, integrado na Estratégia Nacional 

para o Mar. 

O seu percurso profissional esteve sempre ligado à transferência de conhecimento 

universidade/empresa, trabalhando nos diferentes sectores, sempre como business 

developer. Começou na energia, passando pelas tecnologias de informação e 

actualmente na aquacultura. 

 

Licenciou-se em Engenharia Mecânica, ramo de termodinâmica pelo IST - Instituto 

Superior Técnico da Universidade Técnica de Lisboa, tendo no decorrer da licenciatura 

passado um período no Imperial College. Realizou a parte lectiva do Mestrado em 

Gestão na Universidade Lusíada de Lisboa, tendo iniciado a tese sob o tema Impacto do 

Networking nas Startups. No IST participou em todos os órgãos de gestão e 

associativos, tendo sido fundador da primeira empresa com 20 anos. 

Sean O'Neill,  Co-Fundador & Presidente da Ocean Renewable 

Energy Coalition 
 

Sean O’Neill é co-fundador e presidente da Ocean Renewable Energy 

Coalition. É também fundador e director da Symmetrix Public Relations 

& Communication Strategies, onde trabalha para as indústrias sem fins 

lucrativos, de energia e recursos humanos. Antes de fundar a 

Symmetrix, O’Neill foi Director de Políticas Públicas da U.S. Generating Company, de 

1993 a 2001. Dirigiu programas de comunicação e políticas públicas em 18 Estados 

norte-americanos, apoiando o desenvolvimento de mais de 8.000 megawatts de geração 

de potência eléctrica. Trabalhou com inúmeras organizações sem fins lucrativos e 

governamentais no desenvolvimento de programas com o objectivo de encorajar o 

desenvolvimento de tecnologias renováveis dos oceanos, desregulação da indústria 

eléctrica, conservação da água, gestão de resíduos sólidos municipais e segurança 

pública, contribuindo para alargadas mudanças das políticas públicas aos níveis estadual 

e federal, aumento da conservação de água e energia, reciclagem e uso do cinto de 

segurança. 

Possui Mestrado em Comunicações Públicas pela Universidade Americana, onde foi 

professor adjunto, e tem licenciatura A.B. (bacharelato) em Inglês, pela Universidade de 



Columbia, em Nova Iorque. 

Tore Gulli, Director de Projectos Fred. Olsen Ltd.  

Tore Gulli tem sido director e responsável pelas actividades de energias 

renováveis marinhas na Fred. Olsen durante os últimos sete anos. 

Anteriormente ocupou a posição de engenheiro de projectos, reciclagem, 

consultadoria de gestão e indústrias de gasolina e gás. 

 

Tem experiência de trabalho em 15 países diferentes e detém o degrau de Mestre em 

economia industrial da Universidade de Ciência e Tecnologia de Trondheim, Noruega. 

  

  

Moderadores 

 SESSÃO I - ACTUAL DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E DE 

PROJECTOS 

Antonio Falcão, Instituto Superior Técnico 

António Falcão é Professor Doutor Honorário Emérito de Engenharia 

Mecânica do Instituto Superior Técnico. Obteve o grau de Doutor na 

Universidade de Cambridge, Reino Unido, e tem estado activo há mais 

de 30 anos em I&D de energia das ondas, com inúmeras publicações 

nesta área. Participou num largo número de projectos patrocinados e financiados pela 

Comissão Europeia na área de energia das ondas e foi o coordenador-geral de projectos 

europeus que, em 1990, financiaram os estudos, concepção e construção da Central 

Piloto Europeia de Energia das Ondas na Ilha do Pico, Açores, com 400 kW de potência 

instalada.  

 

Presentemente é delegado português do Comité Executivo do Acordo de Implementação 

em Energia dos Oceanos da Agência Internacional de Energia (IEA-OES) e membro da 

Direcção da Academia Portuguesa de Engenharia. 

 SESSION II - ZONA DE TESTES 

Rui Barros, Director Executivo da Companhia Energia Oceânica 

 

Licenciado em Engenharia Mecânica pela Faculdade de Engenharia da 

Universidade do Porto (FEUP). 

Trabalhou sempre em energia quer como utilizador quer como 

promotor/produtor e na investigação – Solar térmica nos anos 80 

(investigação), utilizador industrial nos anos 80/90 e promotor/produtor nos anos 

seguintes: de cogeração nos anos 90, de eólica de 99 a 2003 e nos últimos 6 anos em 

energia das ondas. 

É responsável pelo desenvolvimento do Parque de Ondas da Aguçadoura. 

  SESSÃO III - FASE COMERCIAL: CONSTRANGIMENTOS E SINERGIAS 



Ana Estanqueiro, Directora da Unidade de Energia Eólica e dos 

Oceanos do Departamento de Energias Renováveis do INETI 

Ana Estanqueiro nasceu em Coimbra, em 1963. Licenciou-se em 

Engenharia Electrotécnica, Ramo de Energia no Instituto Superio 

Técnico em 1986, obteve igualmente os graus de Mestre em Engenharia 

Mecãnica, Perfil de Energia (1991) e Doutor em Engenharia Mecânica 

em 1997. Exerce a sua actividade de investigação no INETI desde 1987, sendo 

actualmente Directora da Unidade de Energia Eólica e dos Oceanos do Departamento de 

Energias Renováveis. É também Professora Associada da Universidade Lusíada e 

Docente do Curso de Mestrado em Engenharia da Energia e do Ambiente da Faculdade 

de Ciências da Universidade de Lisboa. Os seus interesses são vastos no domínio da 

investigação em energia eólica com especial enfoque na área do desenvolvimento de 

modelos dinâmicos de turbinas e parques eólicos para simulação da sua integração no 

sistema electroprodutor, beneficiando da sua formação paralela em sistemas eléctricos e 

mecânicos. É actualmente Chair da  International Energy Agency-IEA Wind 

Agreement, Presidente da PT IEP/IEC CTE 88 – Turbinas Eólicas e Membro do Mirror 

Group da Plataforma Tecnológica Europeia, TPWind.  

 SESSION IV - MESA REDONDA - SITUAÇÃO PORTUGUESA: 

OBSTÁCULOS E OPORTUNIDADE 

  

António Sá da Costa  - Presidente da APREN 

António Sá da Costa é Presidente da APREN – Associação Portuguesa 

de Energias Renováveis e do recentemente criado Centro Ibérico de 

Energias Renováveis e Eficiência Energética, em Badajoz, Espanha. O 

Professor Sá da Costa é vice-presidente da EREF – European 

Renewable Energy Federation, membro da Direcção da ESHA – European Small Hydro 

Association e da Direcção da APE – Associação Portuguesa da Energia. António Sá da 

Costa foi fundador e director do Grupo Enersis, de 1998 a 2008. 

O Professor António Sá da Costa exerceu a profissão de engenheiro consultor durante 

mais de 30 anos, sendo de destacar a realização de centenas de estudos e projectos na 

área das pequenas centrais hidroeléctricas. 

É Engenheiro Civil pelo IST- UTL (Instituto Superior Técnico da Universidade Técnica 

de Lisboa) (1972) e detém o grau de PhD e Master of Science pelo MIT (Massachusetts 

Institute of Technology, USA) em Recursos Hídricos (1979). Foi ainda docente do IST 

no Departamento de Hidráulica e Recursos Hídricos, de 1970 a 1998, tendo sido 

Professor Associado durante 14 anos. 

 


