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A REN, na qualidade de TSO (Transmission System Operator) em Portugal, é responsável pela gestão e segurança 

do Sistema Elétrico Nacional, integrado no sistema interligado da Europa Continental. Para o efeito opera, 

desenvolve e mantém aplicações informáticas para processamento de informação de mercado e planeamento da 

operação da rede elétrica, suportadas em metodologias próprias, desenvolvidas de acordo com a regulamentação 

nacional e internacional em vigor.  

 

Apresentamos a oportunidade existente para um/a Analista de Ativos com local de trabalho em Lisboa, 

reportando diretamente à área de Dados e Modelos da Direção de Gestão de Ativos. 

 

Terá como principais atribuições: 

 Desenvolver modelos estatísticos e algoritmos preditivos para estimar o estado (atual e futuro) e a 

criticidade dos ativos, para gestão otimizada do risco para apoio à decisão sobre manutenção e 

modernização dos ativos; 

 Desenvolver modelos de BigData/Machine Learning para apoio à gestão de ativos;  

 Simular o impacto nas redes na sequência de indisponibilidades não planeadas dos ativos; 

 Participar na elaboração de provas de conceito com vista à monitorização e sensorização dos ativos;  

 Realizar estudos e simulações de suporte à análise custo-benefício dos projetos de investimento; 

 Construir modelos de otimização para apoio ao planeamento da manutenção e da modernização das 

redes. 

 

Perfil profissional 

 Mestrado em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores – Ramo Energia; 

 Experiência mínima de 2 anos em funções de análise de redes energéticas numa utility ou Centro de I&D; 

 Experiência no desenvolvimento de ferramentas e modelos matemáticos para gestão de sistemas de 

energia; 

 Experiência em projetos sobre Smart Grids e Asset Management; 

 Sólidos conhecimentos de algoritmos de otimização (Genetic Algorithms, EPSO, Neuronal Networks, entre 

outros); 

 Experiência em linguagens de programação utilizadas para estudos preditivos (p.e. Python); 

 Capacidade de utilização de ferramentas para simulação de sistemas de energia (p.e. PSS/E). 

  

Perfil pessoal  

 Espirito de iniciativa, aprendizagem continua e proatividade;  

 Elevada capacidade de realização e autonomia; 

 Aptidão para Gestão de Projetos; 

 Capacidade de comunicação e bom relacionamento interpessoal. 

 

As candidaturas podem ser submetidas até ao dia 1 de junho no site da REN. 

http://www.ren.pt/carreiras/oportunidades/

