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VOTO DE CONGRATULAÇÃO 

Andreia Carreiro distinguida com o European Sustainable Energy Award 

2022 na categoria Woman in Energy 

 

No passado dia 26 de setembro Andreia Melo Carreiro, 36 anos, natural 

de Ponta Delgada, foi distinguida com o European Sustainable Energy Award 

2022 na categoria Woman in Energy. Esta distinção reconhece a sua liderança 

e impulso em projetos e tecnologias de transição energética, sendo considerada 

pioneira na adoção de tecnologia e políticas públicas nos Açores. 

A Comissão Europeia, através do European Sustainable Energy Award, 

reconhece indivíduos e projetos que se destacam pela sua inovação e esforços 

em eficiência energética e energias renováveis. Sendo reconhecidas, na 

categoria Woman in Energy, mulheres que pela sua liderança e trabalho se 

destacam em atividades promotoras de avanços na transição para a energia 

limpa na Europa. 

Com um Mestrado em Engenharia Biomédica (2009) e em Energia para a 

Sustentabilidade (2012), pela Faculdade de Ciências e Tecnologias da 

Universidade de Coimbra, é doutorada em Sistemas Sustentáveis de Energia 

(2018) no âmbito do Programa MIT Portugal, possui um MBA pela Universidade 

Autónoma de Lisboa e conta com mais de 20 publicações em conferencias 

internacionais e revistas científicas. Foi perita Internacional em Medição e 

Verificação de Eficiencia Energética (CMPV – Certified Measurement & 

Verification Professional ®) e possui formação em Gestão de Projeto (PMP – 

Project Management Professional) certificada pelo PMI – Project Management 

Institute. 

No desenvolvimento da sua atividade profissional geriu diversos projetos 

europeus e nacionais de investigação e desenvolvimento, com elevada 

incidência em inovações tecnológicas de produtos e sistemas, aplicados aos 

novos paradigmas do desenvolvimento sustentável, nomeadamente, 

SmartGrids, SmartCities, SmartHomes e IoT – Internet of Things. Desempenhou 
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funções de Gestão de Inovação e Estratégia, com foco no aumento da 

competitividade e internacionalização empresarial. Foi responsável pelo 

desenvolvimento, implementação e execução de um programa de estágios em 

ambiente empresarial, com o objetivo de fomentar sinergias e cooperação entre 

a indústria e o mundo académico. Em 2016 foi responsável pelo gabinete de 

gestão de projetos (PMO – Project Management Office) no CEiiA – Centro de 

Engenharia e Desenvolvimento de Produto, focado no desenvolvimento de 

projetos, produtos e serviços para as indústrias da mobilidade. 

Andreia Carreiro dirigiu e desenvolveu instrumentos de política energética 

para os Açores, em linha com os instrumentos nacionais e europeus, enquanto 

Diretora Regional da Energia dos Açores no XII Governo Regional dos Açores, 

com especial foco nas fontes de energia renováveis, na eficiência energética e 

na mobilidade elétrica. Coordenou o desenvolvimento de ações de 

sensibilização e formação com o propósito de disseminar as melhores práticas 

e promover a formação contínua dos quadros regionais em matéria de energia. 

Impulsionou a discussão pública, fomentando a participação ativa dos cidadãos 

no debate e definição de políticas públicas. Foi responsável pelo 

desenvolvimento dos mecanismos necessários para a implementação da 

mobilidade elétrica na Região Autónoma dos Açores.  

Foi membro do Conselho Consultivo da Entidade Reguladora dos 

Serviços Energéticos (ERSE). Integrou o Gabinete do Secretário de Estado da 

Energia no XXII Governo Constitucional, onde participou no desenvolvimento da 

legislação base do Setor Elétrico Nacional, coordenou o programa de Eficiência 

de Recursos na Administração Pública (ECO.AP) e participou no 

desenvolvimento dos programas de incentivo ao Abrigo do Plano de 

Recuperação e Resiliência de Portugal (PRR), em matéria de energia.  

Atualmente, integra a equipa da Cleanwatts enquanto Diretora de 

Inovação Estratégica. É cofundadora da Kinergy, empresa criada nos Açores, 

em 2022, com o intuito de acelerar a transição energética em ilhas. É membro 

dos Future Energy Leader Portugal da APE - Associação Portuguesa da Energia. 

Participa em unidades letivas enquanto convidada e é palestrante em diversas 



 
 

                                                                                             3 

conferências nacionais e internacionais em matéria de energia. Desenvolve 

atividades de consultoria energética a nível nacional e europeu.  

 

Assim, nos termos regimentais e estatutários aplicáveis, o Grupo 

parlamentar do Partido Socialista propõe à Assembleia Legislativa da 

Região Autónoma dos Açores que aprove um Voto de Congratulação pela 

distinção de Andreia Melo Carreiro com o European Sustainable Energy 

Award 2022 na categoria Woman in Energy. 

 

Mais se propõe que do presente voto seja dado conhecimento à premiada, 

à Câmara Municipal da Povoação e à Câmara Municipal de Ponta Delgada, à 

empresa Cleanwatts, à Associação Portuguesa da Energia, ao Governo 

Regional dos Açores, ao Governo da Républica, à European Sustainable Energy 

Week e à Comissão Europeia. 

 

Horta, Sala das Sessões, 20 de outubro de 2022. 

 

Os Deputados, 

 
Vasco Cordeiro 

 
Célia Pereira 

 
Carlos Silva 

 
Sandra Dias Faria 

 
Andreia Cardoso 

 


