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Helena Painhas 
CEO, Painhas, SA 
 

 

Nascida em Viana do Castelo, Helena Painhas licenciou-se e Engenharia Electrotécnica na FEUP – 

Faculdade de Engenharia na Universidade do Porto, enquanto geria a sua própria gelataria, um 

franchising da Baskin Robbins. Após um estágio na EDP Distribuição, atual E-Redes, começou a envolver 

-se nas empresas da família que atuam, essencialmente, nas áreas de Energia e Telecomunicações, 

nomeadamente na Painhas, SA, fundada pelo seu pai, em 1980.  

Desde 2010, que desempenha o cargo de CEO, tendo estado envolvida na expansão internacional do 

Grupo Painhas, uma referência que hoje opera em vários países da Europa e África Austral.  

A Helena sempre investiu em formações na área de gestão e para além do Programa de Direção de 

Empreses na AESE – Associação de Estudos Superiores de Empresa, que realizou em 2007, faz questão 

de integrar, incessantemente, diversos programas para executivos. 

No setor da Energia é, desde a sua fundação, em 2014, Administradora da AQTSE – Associação para a 

qualificação Técnica do Setor Energético, Membro da Assembleia de Representantes da Ordem dos 

Engenheiros, Membro efetivo da Direção da APIEE – Associação Portuguesa dos industriais de 

Engenharia Elétrica, desde 2009, Membro do Conselho Consultivo do projecto agregador de mulheres 

profissionais do sector da energia da Associação Portuguesa da Energia, entre outros.  

A sua capacidade mobilizadora e o seu pensamento disruptivo têm-lhe sido reconhecidos e soma já 

algumas distinções, como “40 gestores do futuro (Jornal Económico)”, Líderes com menos de 40 

(Dinheiro Vivo)”, e “Líderes Empresariais do Futuro” (Jornal Expresso). 

Helena investe e agarra as causas sociais e económicas assumindo, atualmente, cargos como a 

presidência do Conselho Distrital da SEDES - Associação para o desenvolvimento económico e social 

de Viana do Castelo, bem como Presidente da Associação do Portugal XXI, Vice-Presidente da 

Assembleia geral da ANJE – Associação Nacional de Jovens Empresários, Membro efetivo do Conselho 

Geral do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, Presidente do Conselho Fiscal – AEMINHO - 

Associação Empresarial do Minho. 

Mãe da Alice, a Helena é ainda amante do desporto e natureza, e continua a viver na cidade que a viu 

nascer, beijada pelo mar, o mesmo mar que a fez campeã de surf sub-21, na sua adolescência.  



 | 4  

Isabel Santos 
CEO, Ecochoice, SA 
 

 

Mudar o mundo, pensar em fazer diferente e ver pessoas felizes, através da persistência, resiliência e 

inovação são características que fizeram com que em 2007 fundasse a ECOCHOICE fruto de um 

projecto de empreendedorismo idealizado em 2003. 

Em 2014, como origem e spin off da Ecochoice, criou a Green Lab e, mais recentemente, tem 

desenvolvido diferentes start up, com o foco na sustentabilidade como a Goneutral ou a Carbon Code. 

O seu propósito é o desenvolvimento de um grupo empresarial que possa apoiar de forma vertical 

todas as empresas, no processo de neutralidade carbónica.  

Desenvolveu atividades anteriormente na Union Fenosa, Galp Energia, Sumol GM, CMFG, assim como 

voluntariado e actividades cívicas na região que a viu nascer. 

Adora pessoas, pratica equitação regularmente e é viciada em conhecer mais do Mundo. 
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Joana Freitas 
Administradora Executiva,  

EDP Produção 
 

Joana é Administradora Executiva da EDP Geração, a unidade de geração convencional do Grupo EDP, 

onde detém responsabilidades na transição do carvão para a energia verde, inovação e desenvolvimento 

de negócios, transformação digital, sustentabilidade e envolvimento das partes interessadas. É 

copresidente da Comissão de Geração e Ambiente da Eurelectric, associação do setor de geradores de 

energia na Europa, e preside à iniciativa da Central Elétrica da Eurelectric (aproximação da 

biodiversidade e implantação de energias renováveis). 

Algumas das suas responsabilidades atuais incluem planos de adaptação climática da frota hídrica e 

térmica, os planos de transição das centrais térmicas em projetos de energia verde, investimentos 

híbridos (acoplamento de centrais eólicas e solares aos pontos de conexão hídricas existentes), projetos 

de PV flutuantes, conversão de antigas centrais a carvão em centros de energia verde. Joana faz parte 

da Direção de Inovação Global da EDP, onde ajuda a identificar e selecionar novos negócios para investir, 

no espaço energético da descarbonização. É também diretora não executiva da EDA- Eletricidade dos 

Açores, a empresa de energia integrada açoriana, onde estão a ser implementados projetos inovadores 

de baterias e sistemas insulares isolados. 

Joana é uma profissional de energia, seguindo uma carreira como executiva em operações de 

infraestruturas e finanças. Foi Directora na REN, CFO da ESPARTe COO da Portway. 

Joana começou a sua carreira na McKinsey como consultora durante sete anos, liderando projetos em 

Londres, Rio de janeiro e Lisboa. Integrou, depois, o Gabinete do Secretário de Estado do Tesouro e 

finanças.  

Obteve um mestrado em Economia pela Universidade do Porto, o seu MBA pelo INSEAD. 

Em 2019 cofundou a Leading Together (leadingtogether.org), uma iniciativa para promover equilíbrio de 

género nas lideranças de empresas, com a INSEAD Alumni Association e a McKinsey&Company. 

É a apresentadora do podcast Net Zero, com a Florence School of Regulation, sobre a transição 

energética e as alterações climáticas na Europa, e coautora do ebook A viagem à Net 

Zero(https://cadmus.eui.eu//handle/1814/72002).   

https://cadmus.eui.eu/handle/1814/72002
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Júlia Seixas 
Pró-Reitora  

da Universidade Nova de Lisboa 

 

Júlia Seixas é Pró-Reitora da Universidade NOVA de Lisboa, coordenando a área da sustentabilidade e 

a plataforma NOVA 4 The Globe desde novembro de 2021. 

É Professora Associada com Agregação na NOVA School of Science and Technology (NOVA FCT) da 

Universidade NOVA de Lisboa, onde é presidente do Departamento de Ciências e Engenharia do 

Ambiente desde 2017.  

Foi membro do conselho científico da NOVA FCT (2014- 2020) e é membro da comissão de ética da 

NOVA FCT. É fellow da Academia Portuguesa de Engenharia desde 2018. 

Coordenou (2008-2021) o grupo Energia & Clima no centro de investigação CENSE, dedicado a I&DI 

em neutralidade climática e resiliência de sistemas energéticos. Tem cerca de 80 artigos publicados, e 

coordenou e/ou participou em mais de 20 projetos obtidos em competição aberta, nacionais e europeus. 

É frequentemente convidada para coordenar estudos de suporte a políticas públicas nacionais, tendo 

resultado já em mais de uma dezena de peças legislativas e dois documentos de visão, incluindo a 

Estratégia de Longo Prazo para a neutralidade de carbono da economia portuguesa até 2050, submetida 

à UNFCCC pelo governo Português. 

Desde 2016 coordena o Climate-KIC Hub Portugal e lidera os programas de educação, incluindo a 

Journey Summer School, Pioneers into Practice e o programa Climate Innovation Leadership. Julia Seixas 

é membro da comissão científica do Programa de Doutoramento conjunto em Alterações Climáticas e 

Políticas de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Lisboa - Universidade NOVA desde 2009; 

coordenadora do painel de Ciências Climáticas e Alterações Climáticas do Programa MIT Portugal; 

presidente do júri do Prémio da Associação Portuguesa de Energias Renováveis desde 2019; Membro 

da Comissão Científica da Fundação Calouste Gulbenkian do Programa de Bolsas Novos Talentos 

Científicos para a Sustentabilidade Ambiental desde 2021; perita independente da Comissão Nacional 

de Acompanhamento do Programa de Recuperação e Resiliência do governo Português, desde 2021. 

Julia Seixas co-fundou uma empresa de consultoria em economia de carbono (2004-2012).  

Como cientista contribuinte para o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), 

recebeu o reconhecimento pelo Prémio Nobel da Paz da Fundação Nobel em 2007.  

É apaixonada em ser mentora de jovens para a ação climática e sustentabilidade.  
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Maria da Graça Carvalho 
Deputada ao Parlamento Europeu 

 

 

Maria da Graça Carvalho é atualmente Deputada ao Parlamento Europeu, no qual é Vice-presidente da 

Comissão das Pescas (PECH), membro titular da Comissão da Indústria, Investigação e 

Telecomunicações (ITRE) e da Comissão dos Direitos da Mulher (FEMM) e membro suplente da 

Comissão do Mercado Interno e da Defesa do Consumidor (IMCO).  

Foi conselheira do Comissário para Investigação, Ciência e Inovação, Carlos Moedas, de novembro de 

2014 a dezembro de 2015.  

Anteriormente, foi Deputada ao Parlamento Europeu entre julho de 2009 e maio de 2014. Nessa 

condição, foi relatora do programa Horizonte 2020 - Programa-Quadro de Investigação e Inovação 

(2014-2020).  

Também foi conselheira principal do Presidente da Comissão Europeia Durão Barroso nas áreas de 

Ciência, Ensino Superior, Inovação, Investigação, Energia, Ambiente e Mudanças Climáticas de 2006 a 

2009.  

Foi Ministra da Ciência e do Ensino Superior do XV Governo Constitucional e Ministra da Ciência, 

Inovação e Ensino Superior do XVI Governo Constitucional.  

É Professora Catedrática do Instituto Superior Técnico (Universidade de Lisboa). 
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Maria José Clara 
Presidente do CA, REN Portgás 

 

 

Maria José Menéres Duarte Pacheco Clara, Engenheira Eletrotécnica (IST) e MBA da Universidade 

Nova de Lisboa. 

Actualmente na REN, é Directora de Relações Institucionais da REN SGPS, Presidente do Conselho de 

Administração da REN PORTGAS, membro do Conselho de Administração das empresas do Grupo 

OMI (OMEL, OMIP) e do MIBGAS, bem como membro do Board do CORESO e representante da REN 

na ENTSOE e no IESOE 

Anteriormente exerceu o cargo de Directora Geral na REN SGPS, Directora dos mercados, foi 

Presidente do Comité Nacional do Cigré e Vice- Presidente do Medgrid 

De 1996 a 2007 foi Directora Geral na ERSE - Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos. 

Na EDP – Electricidade de Portugal, até 1996, trabalhou no Planeamento da Operação do Sistema e 

no Planeamento Estratégico. 
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Maria José Espírito Santo 
Subdirectora Geral de Energia 

 

 

Exerce o cargo de Subdiretora Geral da Direcção Geral de Energia e Geologia na área da Energia desde 2018. 

É licenciada em Engenharia Eletrotécnica pelo Instituto Superior Técnico. 

Iniciou a sua atividade profissional na EDP- Eletricidade de Portugal- Laboratório de Sacavém - no desenvolvimento 

do Projeto Feixe – Programação por Feixes Hertzianos, e posteriormente como Diretora Comercial numa empresa 

de Sistemas de Comando Automático (Servotrol, Lda) 

Com a publicação em 1988 (DL. 189/88, de 27 de maio) que abriu a atividade de produção de energia elétrica ao 

setor privado, foi convidada pelo Ex-Instituto da Água, para integrar a equipa de consultores, criada para o efeito, 

para promover e licenciar pequenas centrais hidroelétricas (vulgo Mini-hídricas), que marcou o início da aposta nas 

energias renováveis. 

Em 2001 iniciou, por convite da então Direção Geral de Energia novo desafio no licenciamento de FER alargado a 

outras tecnologias renováveis, então mais emergentes, designadamente energia eólica e solar fotovoltaicas, 

desempenhando funções, como Chefe de Divisão de Licenciamento e como Diretora de Serviços de Energia Elétrica. 

Exerceu funções como 1ª Secretária e como Vice-Presidente da Assembleia Geral da Associação Portuguesa de 

Energia nos triénios de 1996 até 2001, respetivamente. 

Assegurou a representação Portuguesa no Grupo de trabalho “RES Electricity”, integrado na Concerted Action on 

Renewable Sources (CA-RES), iniciativa da DG Energy da Comissão Europeia. 

Integra, em representação do MAAC a Delegação Portuguesa da CADC - Comissão para Aplicação e 

Desenvolvimento da Convenção sobre Cooperação para a Proteção e Aproveitamento Sustentável das Águas das 

Bacias Hidrográficas Luso-Espanholas. 

É Representante da DGEG no Conselho Nacional da Água. 

Coordenou vários Grupos de Trabalho, designadamente no acompanhamento do Programa Nacional de Barragens 

com Elevado Potencial Hidroelétrico, no Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território, na análise 

do sistema de implementação de atribuição de capacidade de receção na RESP, entre outros. 
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Paula Abreu Marques 
Directora Adjunta DG ENER  

da Comissão Europeia 

 

Paula Abreu Marques é, desde janeiro de 2021, diretora-adjunta do departamento de Energia da Comissão 

Europeia, "DG ENER. A - Política energética: Estratégia e Coordenação", e coordenadora da unidade DG 

ENER. A1, onde gere as relações com as outras instituições da UE, incluindo as Presidências rotativas e 

os preparativos para os Conselhos Europeus. Coordena a implementação do Plano REPower EU 2022 e 

supervisiona a coerência da política energética global, a lógica de intervenção e a coerência no contexto 

do Green Deal Europeu, do Semestre Europeu e da recuperação verde da UE.  

Anteriormente, Paula Abreu Marques liderava há vários anos a unidade responsável pela definição e 

implementação da política da UE relativa às energias renováveis, sendo responsável pela preparação, 

negociação e implementação da Diretiva relativa às energias renováveis (REDII), bem como das 

Estratégias de Integração do Sistema Energético e das Estratégias para o Hidrogénio para 2020. Antes 

disso, dirigia a unidade "Relações Internacionais de Energia e Alargamento", onde definiu e dirigiu a 

abordagem geral no domínio das relações energéticas internacionais.  

Licenciou-se em Economia na Nova School of Business and Economics, em Lisboa, e é mestre em 

Economia Europeia pelo Colégio da Europa em Bruges, Bélgica. 
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Ruth Breitenfeld 
Vice-Presidente  

da Cepsa Portuguesa Petróleos, SA 

 

 

Ruth Breitenfeld, Advogada, licenciada em Direito pela Universidade Clássica de Lisboa (Faculdade de 

Direito), com pós-graduação em Direito Europeu (Universidade Católica de Lisboa) e em Direito dos 

Media e Informação (Faculdade de Direito de Lisboa), tendo igualmente realizado distintos programas 

de formação executiva em gestão, finanças e liderança (entre outros, o programa avançado de gestão 

(PAGE, da Universidade Católica Portuguesa- Executive Education).  

O seu trabalho como advogada tem sido reconhecido ao longo de diversos anos pela “Legal 500- 

Iberian Lawyers” (Portugal e Espanha), tendo sido considerada pela Inspiralaw nos anos 2021 e 2022 

como uma das 50 mulheres mais inspiradoras e inovadoras no mundo da advocacia feminina de 

Portugal e Espanha.  

Com experiência reconhecida como advogada, bem como na área de gestão e coordenação, exerceu 

funções em escritório de advogados, consultoria e empresas multinacionais no setor da energia, 

exercendo atualmente no Grupo Cepsa ou em representação deste as seguintes funções principais:  

- Vice-Presidente da Cepsa Portuguesa Petróleos SA  

- Membro do Comité de Direção da Cepsa Trading (Diretora de Assessoria Jurídica)  

- Vice-Presidente da Camara de Comércio e Indústria Luso-Espanhola  
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Sílvia Barata 
CEO, BP Portugal 

 

 

Presidente do Conselho de Administração da BP Portugal e Diretora das Operações de Retalho, 

liderando uma rede de mais de 500 estações de serviço. 

Licenciada em Administração e Gestão de Empresas, casada, com 2 filhos. 

Na BP há 30 anos, assumiu vários cargos na área financeira da BP Portugal, e desde 2000 tem 

vindo a assumir cargos de responsabilidade Ibéricas (Finance Manager, Head of Control, Credit & 

Treasury Manager, Pricing Manager). Em 2018, Sílvia foi nomeada European Assets Portfolio 

Manager, cargo que desempenhou até julho de 2021. 

Ambição: continuar a desenvolver ofertas diferenciadoras no mercado e ajudar a re-imaginar a 

energia no nosso país. Em Portugal, a BP tem sido pioneira no seu setor, ao incorporar a 

compensação de emissões de carbono na sua oferta para toda a gama de combustíveis, 

suportando a nossa ambição de atingir a neutralidade carbónica até 2050 ou antes, e ajudar o 

mundo a atingir este mesmo objetivo. 
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Teresa Abecasis 
Administradora Executiva, Galp 

 

 

Teresa Abecasis nasceu a 23 de janeiro de 1978.  

É membro do Conselho de Administração e membro da Comissão Executiva da Galp desde julho de 

2021, responsável pelo negócio Comercial da Galp.  

A Teresa é atualmente também responsável pela Gestão de Instalações e Património do Grupo Galp.  

Foi Corporate Head of People na Galp entre maio de 2020 e julho de 2021 e membro da Comissão de 

Ética e Conduta.  

Antes de se juntar à Galp, a Teresa trabalhou como Partner na consultora estratégica Boston 

Consulting Group, especializando-se nas áreas da energia e do retalho, tendo participado 

maioritariamente em projetos relacionados com os tópicos de estratégia e organização.  

Entre 2012 e 2017, a Teresa trabalhou para o Grupo Sovena, assumindo entre 2012 e 2014 as 

funções de Diretora de Compras e entre 2014 e 2017 as funções de Diretora de Commodities e 

Operações.  

Entre 2007 e 2012 a Teresa trabalhou no escritório português da multinacional farmacêutica Sanofi 

Pasteur MSD, ocupando a função de Head of Finance and Business Management.  

Teresa iniciou a sua carreira em 1999 como Associate Consultant na BCG, tendo exercido essas 

funções até dezembro de 2006.  

É licenciada em Economia pela Nova Business School and Economics e detém um MBA pelo INSEAD.  

Cargos ocupados em outras entidades com referência a 31.12.2021:  

• Apetro – Associação Portuguesa de Empresas Petrolíferas – Presidente do Conselho de 

Administração  
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Teresa Ponce Leão 
Presidente, LNEG 

 

 

Professora na FEUP e Presidente do LNEG, I.P.  

Doutorada na FEUP em Planeamento Energético com integração de renováveis.  

Vogal do Conselho de Administração da ADENE – Agência para a Energia. 

Presidente da Associação Portuguesa do Veículo Elétrico, Vice-presidente executiva, eleita, na European 

Energy Research Alliances, Vice-presidente do Expert Group on Resources Management nas Nações 

Unidas e Chair do sub-grupo UN sources Management System, Vice-Presidente da European Energy 

Research Alliance. 

Membro da Comissão de especialização em Energia na Ordem dos Engenheiros, e tem participado em 

vários grupos de trabalho junto da Comissão Europeia. 
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Vera Pinto Pereira 
Administradora Executiva, 

Grupo EDP 

 

 

Vera Pinto Pereira é licenciada em Economia pela Universidade NOVA de Lisboa e tem um MBA do 

INSEAD.  

Iniciou a sua carreira em consultoria na Mercer Management Consulting (atual Oliver Wyman) e após 

terminar o MBA foi sócia fundadora da Innovagency Consulting.  

Em 2003 entrou para o setor das Telecomunicações onde foi Diretora do Serviço de TV da TV Cabo 

Portugal – PT Multimédia (atual NOS), e depois Diretora do Serviço de TV do MEO na Portugal Telecom 

(atual Altice).  

Em 2014 foi nomeada Vice-Presidente Executiva e Diretora-Geral de Espanha e Portugal da Fox 

Networks Group.  

Em abril de 2018 foi eleita para exercer funções como membro do Conselho de Administração Executivo do 

Grupo EDP, onde é responsável pelo negócio Comercial do Grupo. Sendo também Presidente do Conselho de 

Administração da Fundação EDP. 

Adicionalmente, é membro da Direção do Instituto Português de Corporate Governance, desde junho 

de 2019 e integra o Conselho de Administração da ChargeUp Europe, desde setembro de 2020.  

Mais recentemente, e desde maio de 2021, é membro do Conselho de Administração da Fundação 

Alfredo de Sousa.  
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Ana Rita Gomes 
Analista de Políticas Energéticas 

e Ambientais, APETRO 

Membro da Direção, FELPT 

 

 

Ana Gomes é mestre em Engenharia Geológica pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da 

Universidade Nova de Lisboa, onde tirou a especialização em Georecursos e Geoambiente, e onde 

desenvolveu atividade como professora assistente e investigadora. 

Após o seu segundo mestrado em Engenharia do Petróleo pela Heriot-Watt University, resultado de 

uma parceria com a Galp, trabalhou nos USA como Geóloga de Exploração do pré-sal brasileiro na 

Total Energies. 

Atualmente exerce funções como analista de Políticas Energéticas e Ambientais na Apetro, sendo 

responsável pelos grupos de trabalho de ambiente e segurança. Representa a Apetro em várias 

organizações, nomeadamente na Plataforma para a Promoção dos Combustíveis de Baixo Carbono 

(PCBC), na Associação Científica da Refinação Europeia (Concawe), na Federação Europeia de 

Armazenagem (FETSA) e no Conselho Consultivo para os Combustíveis da ERSE. 

É membro da administração do programa Future Energy Leaders Portugal (FELPT).  
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Ana Luís de Sousa 
Investigadora, Instituto Superior Técnico 

Secretária-Geral, FELPT 

 

 

Ana Sousa é Secretária-Geral do programa Portuguese Future Energy Leaders, promovido pela 

Associação Portuguesa da Energia e membro do programa Future Energy Leaders do World Energy 

Council.  

A sua formação de base inclui três mestrados em engenharia civil, de petróleos e mecânica. 

Encontra-se neste momento a finalizar o doutoramento no Instituto Superior Técnico na área dos 

recursos energéticos, integrando o grupo de investigação de energia do Centro de Recursos 

Naturais e Ambiente. 

Detém os títulos de especialista em hidráulica e recursos hídricos e em energia, pela Ordem dos 

Engenheiros. 

O seu percurso profissional é multifacetado, complementado pela investigação e prática. A primeira 

inclui estudos em hidráulica e vários problemas emergentes na produção de hidrocarbonetos. Na 

vertente prática, destacam-se a conceção e gestão de projetos de uso da água para geração de 

energia e diversos estudos técnico-económicos em políticas e estratégias energéticas. 
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Andreia Carreiro 
Diretora de Inovação Estratégica, 

Cleanwatts 

Membro, FELPT 

 

Andreia Carreiro, é doutorada em Sistemas Sustentáveis de Energia.  

Ao longo da sua atividade profissional geriu diversos projetos europeus e nacionais de investigação 

e desenvolvimento, com elevada incidência em inovações tecnológicas de produtos e serviços, 

aplicados aos novos paradigmas do desenvolvimento sustentável.  

Desempenhou funções de Gestão de Inovação e Estratégia, com foco no aumento da 

competitividade e internacionalização empresarial.  

Foi Diretora Regional da Energia no Governo dos Açores e adjunta do Secretário de Estado da 

Energia.  

Atualmente, integra a equipa da Cleanwatts enquanto Diretora de Inovação Estratégica. É 

cofundadora e CEO da Kinergy, start-up criada em 2022 nos Açores, com o intuito de acelerar a 

transição energética em ilhas. Venceu, em 2022, o prémio europeu “Women in Energy”. 
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Bruna Tavares 
Investigadora, INESCTEC 

Membro, FELPT 

 

 

Bruna Tavares é mestre em engenharia eletrotécnica e computadores pela Faculdade de 

Engenharia da Universidade do Porto. Atualmente está a frequentar o programa doutoral em 

Sistemas Sustentáveis de Energia, também na FEUP com parceria com o MIT Portugal. 

De momento é investigadora no CPES, center for power and energy systems, do INESC TEC, onde 

participa em projetos europeus e projetos com a E-redes.  

A Bruna faz parte do programa FEL PT desde a sua primeira edição, em 2021. 
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Catarina Santos 
Relações Internacionais, ERSE 

Membro, FELPT 

 

 

Catarina Santos é licenciada em direito, pela Faculdade de Direito da Universidade do Porto, com 

um LLM em European Legal Practice, pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.  

Trabalha, desde 2018, na ERSE – Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos, na área de 

Relações Internacionais, onde tem acompanhado os vários processos legislativos europeus, e 

participado nos grupos de trabalho do gás do CEER – Conselho Europeu de Reguladores de 

Energia e da ACER – Agência de Cooperação dos Reguladores de Energia.  

Em 2020, fez um destacamento, para o CEER enquanto High-Level Coordinator, onde coordenou 

o trabalho de diferentes grupos de trabalho e acompanhou o debate dos reguladores europeus. 
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Mariana Figueiredo 
Responsável jurídico e de public affairs 

do Sul da Europa, Eurowind 

EnergyMembro da Direção, FELPT 
 

 

Mariana Figueiredo é atualmente responsável pelo departamento jurídico e public affairs do Sul da 

Europa da Eurowind Energy.  

Nos últimos 15 anos, antes de ingressar na Eurowind Energy, a Mariana ascendeu a Associada 

Sénior, tendo integrado diversas sociedades de advogados de referência, tanto em Portugal como 

nos EUA – tais como, a Mayer Brown, Vieira de Almeida e Associados e Cuatrecasas Gonçalves 

Pereira -, sendo que nos últimos nove anos se concentrou integralmente no Direito da Energia, 

assessorando empresas nacionais e internacionais em projetos e transações no setor de energia.  

A Mariana concluiu a sua licenciatura em Direito e um Mestrado em Direito das Empresas e dos 

Negócios pela Universidade Católica Portuguesa e um LL.M. em Direito da Energia, do Ambiente e 

dos Recursos Naturais pela Faculdade de Direito da Universidade de Houston, nos EUA.  

No início de 2021, a Mariana foi selecionada para o primeiro programa dos Future Energy Leaders 

Portugal, iniciativa do World Energy Council e da Associação Portuguesa da Energia, onde 

atualmente se mantém como Board Member. 

 Em 2021 e 2022, a Mariana foi ainda reconhecida enquanto “Rising Star” em Energia e Recursos 

Naturais pelo prestigiado diretório internacional, The Legal 500. Além disso, a Mariana foi convidada 

para lecionar um dos blocos do Seminário Direito da Energia, no âmbito do Mestrado em Direito 

Administrativo da Universidade Católica do Porto e um dos módulos do Seminário de Energy Law 

na Nova School of Law.  

Recentemente, a Mariana foi selecionada como uma das participantes europeias no primeiro 

European Youth Energy Forum, promovido pela European Youth Energy Network. 
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Muriel Iten 
Directora de R&Di, ISQ 

Membro, FELPT 

 

 

Muriel Iten é doutorada em Engenharia Mecânica pela Coventry University (Reino Unido, 2016), 

tendo como formação base a Engenharia do Ambiente (Licenciatura e Mestrado pela Universidade 

de Coimbra, 2009).  Atualmente, é Responsável pela Unidade I&D Baixo Carbono e Eficiência de 

Recursos no Instituto de Soldadura e Qualidade (ISQ), Coordenadora de projetos H2020, 

Professora no Ensino Superior e Orientadora de trabalhos de doutoramento (decorrentes no 

Instituto Superior Técnico). Desenvolve as suas atividades de I&D para atingir os objetivos de 

desenvolvimento sustentável através de tecnologias e estratégias limpas e competitivas, 

promovendo a transição para a uma sociedade sustentável. M.Iten apoia também as indústrias e 

academias ao nível nacional e internacional na captação de financiamento público e privado para 

o desenvolvimento de tecnologias inovadoras. 

Os seus interesses estão relacionados com o desenvolvimento e aplicação tecnologias 

sustentáveis para aplicações industriais/edifícios, nomeadamente: 

- Integração de fontes de energia limpa: energia térmica solar; energia geotérmica; combustíveis 

limpos (membro da World Society of Sustainable Energy Technologies); 

- Recuperação de calor e armazenamento de energia térmica e (membro da International Energy 

Agency); 

- Nexus Água-Energia (membro da Water Europe); 

- Simbiose industrial (membro do A.SPIRE | Processes4Planet Research Association). 
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Nevin Alija 
Responsável de Assuntos Europeus, 

FLOENE 

Membro, FELPT 

 

Nevin Alija é atualmente Responsável de Assuntos Europeus, na Direção de Estratégia e Transição 

Energética, da Floene Energias (Floene) e Vice-presidente do Comité de Distribuição da Eurogas.  

Investigadora Doutoranda em Direito de Energia pela Universidade Católica, Global School of Law, foi 

cofundadora do Nova Green Lab, responsável pelas áreas do Direito da Energia e as Renováveis, 

coordenadora dos E-Cursos JurisNova sobre Direito das Energias Renováveis e do Regime Jurídico da 

Mobilidade Elétrica, assistente pedagógica do curso de Direito da Energia a nível de Mestrado. 

Foi membro do Grupo de Trabalho sobre Questões Ambientais Internacionais (WPIEI) para as 

Convenções de Basileia e Espoo sob a Presidência Portuguesa da UE, no âmbito da colaboração entre 

a Nova Faculdade de Direito e a Agência Portuguesa do Ambiente (APA). Tem publicado em várias 

reputadas revistas e resenhas jurídicas. Também é membro desde 2020 dos Global Shapers, Hub de 

Lisboa. 
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Sobre a APE – Associação Portuguesa de Energia  

A Associação Portuguesa de Energia é uma instituição privada, de utilidade pública, sem fins lucrativos, 

constituída em 1989 que desenvolve atividade na área da energia sustentável, procurando dinamizar a 

reflexão e o debate em áreas ligadas à evolução do sector energético e desenvolver ações que 

reforcem o seu papel na economia e na qualidade de vida em Portugal.  

A APE assegura a representação nacional no World Energy Council, tendo como associados as 

principais empresas e organismos públicos do sector energético, bem como da indústria 

transformadora e dos serviços.  

Mais informação em www.apenergia.pt  

 

Sobre o Mulheres na Energia  

O programa Mulheres na Energia pretende agregar as mulheres do sector da energia em Portugal, 

promovendo a sua participação no debate da energia, estimulando a igualdade de género e a 

liderança, num sector em grande transformação.  

Esta iniciativa, baseada em valores de inclusão, interacção e compromisso, visa também envolver as 

gerações mais jovens, através do diálogo intergeracional e de programas estruturados de mentoring. 

O programa Mulheres na Energia é promovido pela Associação Portuguesa da Energia, que acolheu 

com agrado esta iniciativa, proposta pelos membros femininos do programa Future Energy Leaders 

Portugal, que constituem a equipa inicial de implementação do programa. 

 

Contactos:  

Mulheres na Energia: mulheres.energia@apenergia.pt 

Associação Portuguesa de Energia: marisa.serra@apenergia.pt 

 

http://www.apenergia.pt/
https://apenergia.pt/about-fel-pt/
https://apenergia.pt/about-fel-pt/
mailto:mulheres.energia@apenergia.pt
mailto:marisa.serra@apenergia.pt

