
 

 

 

 

O QUE É 
 

A LERenováveis consiste numa base de dados online, de acesso 

universal e gratuito, de publicaç

países lusófonos e regiões 

 

PARA QUE SERVE 
 
Através da LERenováveis, a ALER 

Renováveis, pretende prestar um serviço público de 

informação e melhorar o conhecimento sobre o sector das energias 

renováveis nos países onde

 

A ALER espera assim simplificar

aquelas dispersas nas diversas

sector das energias renováveis, mas também

trabalhos de outras instituições 

forma, o utilizador poderá

publicação que já ouviu falar mas não sabe onde está, ou outra que 

nem sabia que existia mas que 

 

Outros dos objectivos da 

publicações, na expectativa que um acesso mais alargado à informação 

já disponível promova a criação de valor em documentos futuros.

 

QUAL O PÚBLICO-ALVO
 

A base de dados LERenováveis foi desenvolvid

muito vasto de utilizadores com diferentes níveis de conhecimento 

sobre energias renováveis. 

 

Esta base de dados será útil para

1. Público em geral,
este sector; 

2. Estudantes e investigadores, 
trabalho sobre esta matéria

3. Jornalistas, que necessitem de informação base para dar uma 
perspectiva do potencial e dos desenvolvimentos das energias 

renováveis; 

4. Empresários, que queiram estar melhor informa
determinado mercado onde pretendem desenvolver negócios;

5. Analistas, que tenham que descrever o ponto de situação do 
sector para informar potenciais investidores;

6. Legisladores e decisores políticos,
diferentes sistemas de apoio às energias renováveis, 

identificar obstáculos, soluções e resultados das políticas 

públicas desta área. 

 

Para além de servir a comunidade consumidora de informação, a 

LERenováveis pretende também servir a comunidade que pr

informação, garantindo a sua divulgação mais rápida e abrangente.

 

Nesse sentido, pretende-

Universidades e todas as instituições de ensino

A BASE DE DADOS DA

LERenováveis consiste numa base de dados online, de acesso simples, 

universal e gratuito, de publicações sobre energias renováveis 

países lusófonos e regiões nas quais estes se inserem. 

LERenováveis, a ALER – Associação Lusófona de Energias

, pretende prestar um serviço público de divulgação de 

o conhecimento sobre o sector das energias 

onde actua. 

simplificar o acesso a estas publicações, não só 

nas diversas entidades internacionais de renome 

sector das energias renováveis, mas também dar maior visibilidade aos 

de outras instituições que foram pouco divulgados. Desta 

poderá rapidamente encontrar determinada 

publicação que já ouviu falar mas não sabe onde está, ou outra que 

nem sabia que existia mas que vai de encontro aos seus interesses

Outros dos objectivos da LERenováveis é melhorar a qualidade de novas 

publicações, na expectativa que um acesso mais alargado à informação 

já disponível promova a criação de valor em documentos futuros.

ALVO 

LERenováveis foi desenvolvida a pensar num universo 

muito vasto de utilizadores com diferentes níveis de conhecimento 

sobre energias renováveis.  

será útil para: 

, nomeadamente quem queira saber mais sobre 

e investigadores, que tenham que desenvolver um 

trabalho sobre esta matéria e saber qual o estado da arte

Jornalistas, que necessitem de informação base para dar uma 

perspectiva do potencial e dos desenvolvimentos das energias 

que queiram estar melhor informados sobre 

determinado mercado onde pretendem desenvolver negócios;

que tenham que descrever o ponto de situação do 

sector para informar potenciais investidores; 

e decisores políticos, que queiram comparar 

diferentes sistemas de apoio às energias renováveis, 

identificar obstáculos, soluções e resultados das políticas 

públicas desta área.  

Para além de servir a comunidade consumidora de informação, a 

LERenováveis pretende também servir a comunidade que produz a 

informação, garantindo a sua divulgação mais rápida e abrangente.

-se estabelecer uma ligação especial às 

e todas as instituições de ensino; os polos por 

A BASE DE DADOS DA  

simples, 

energias renováveis nos 

Associação Lusófona de Energias 

divulgação de 

o conhecimento sobre o sector das energias 

, não só 

entidades internacionais de renome do 

dar maior visibilidade aos 

Desta 

publicação que já ouviu falar mas não sabe onde está, ou outra que 

vai de encontro aos seus interesses. 

LERenováveis é melhorar a qualidade de novas 

publicações, na expectativa que um acesso mais alargado à informação 

já disponível promova a criação de valor em documentos futuros. 

um universo 

muito vasto de utilizadores com diferentes níveis de conhecimento 

queira saber mais sobre 

que desenvolver um 

e saber qual o estado da arte; 

Jornalistas, que necessitem de informação base para dar uma 

perspectiva do potencial e dos desenvolvimentos das energias 

sobre 

determinado mercado onde pretendem desenvolver negócios; 

que tenham que descrever o ponto de situação do 

que queiram comparar os 

identificar obstáculos, soluções e resultados das políticas 

Para além de servir a comunidade consumidora de informação, a 

oduz a 

informação, garantindo a sua divulgação mais rápida e abrangente. 

ligação especial às 

os polos por 



 

 

 

 

excelência de criação de conhecimento

primeira fase, apoiar o 

e, posteriormente, divulgar 

assim reforçar a ligação entre o meio académico e o meio empresarial, 

para que haja apoio e prestação de serv

 

COMO FUNCIONA 
 

Para prestar o serviço descrito

de identificação, compilação e catalogação d

disponíveis online. 

 

Os utilizadores poderão assim pesquisar facilmente 

usando filtros por âmbito geográfico, tema, fontes de energia, tipo 

de documento, data de publicação e idioma. Haverá ainda a hipótese de 

pesquisa livre por palavras

 

Para garantir que a base de 

divulgação de novos documentos será feita o mais rapidamente 

possível, existe também a possibilidade de 

submeterem documentos. A ALER será re

publicações submetidas, para gara

de dados. 

 

A LERenováveis funcionará numa lógica 

em que toda a comunidade poderá contribuir para 

qualidade. 

 

PERSPECTIVAS PARA O FUTURO
 

Mediante o apoio recebido, a ALER gostaria de 

a LERenováveis para que possa ser cada vez mais útil

 

Entre os planos futuros encontra

académico, por exemplo através da concessão de bolsas de estudo

listagem dos cursos e oportunidades de formação disponíveis na área 

das energias renováveis. 

 

Além disso, existe também a intenção de alargar 

incluindo documentação sobre legislação de energias renováveis e 

replicando a base de dados 

 

COMO APOIAR ESTA INICIATIVA
 

Uma vez que a ALER tem recursos limitados, e tendo em conta a 

característica de serviço p

prestado, convidamos todas as entidades a tornarem

LERenováveis. 

 

Espera-se assim contar com o apoio de toda a comunidade para manter a 

qualidade do serviço e poder implementar melhorias ao longo do tempo. 

 

Caso: 

• Tenha interesse em apoiar a LERenováveis;

A BASE DE DADOS DA

excelência de criação de conhecimento. O objectivo passa por, 

apoiar o desenvolvimento de trabalhos de investigação 

divulgar o resultado desse trabalho. Pretende

assim reforçar a ligação entre o meio académico e o meio empresarial, 

para que haja apoio e prestação de serviços mútuos. 

prestar o serviço descrito, foi desenvolvido um trabalho prévio 

de identificação, compilação e catalogação das publicações 

Os utilizadores poderão assim pesquisar facilmente na base de dados, 

por âmbito geográfico, tema, fontes de energia, tipo 

de documento, data de publicação e idioma. Haverá ainda a hipótese de 

pesquisa livre por palavras-chave.  

Para garantir que a base de dados está sempre actualizada e que 

ovos documentos será feita o mais rapidamente 

possível, existe também a possibilidade de os próprios utilizadores 

A ALER será responsável pela aprovação das 

publicações submetidas, para garantir a qualidade do conteúdo da base

A LERenováveis funcionará numa lógica de participação colaborativa, 

em que toda a comunidade poderá contribuir para o seu crescimento

PERSPECTIVAS PARA O FUTURO 

recebido, a ALER gostaria de melhorar continuamente 

para que possa ser cada vez mais útil.  

planos futuros encontra-se a hipótese de apoiar o meio 

através da concessão de bolsas de estudo

listagem dos cursos e oportunidades de formação disponíveis na área 

.  

existe também a intenção de alargar o âmbito de actuação

incluindo documentação sobre legislação de energias renováveis e 

dados para outros países. 

COMO APOIAR ESTA INICIATIVA 

Uma vez que a ALER tem recursos limitados, e tendo em conta a 

característica de serviço público, gratuito e universal do serviço

prestado, convidamos todas as entidades a tornarem-se mecenas da 

se assim contar com o apoio de toda a comunidade para manter a 

qualidade do serviço e poder implementar melhorias ao longo do tempo. 

eresse em apoiar a LERenováveis; 

A BASE DE DADOS DA  

 numa 

desenvolvimento de trabalhos de investigação 

Pretende-se 

assim reforçar a ligação entre o meio académico e o meio empresarial, 

, foi desenvolvido um trabalho prévio 

na base de dados, 

por âmbito geográfico, tema, fontes de energia, tipo 

de documento, data de publicação e idioma. Haverá ainda a hipótese de 

que a 

os próprios utilizadores 

pela aprovação das 

ntir a qualidade do conteúdo da base 

de participação colaborativa, 

crescimento e 

melhorar continuamente 

se a hipótese de apoiar o meio 

através da concessão de bolsas de estudo e da 

listagem dos cursos e oportunidades de formação disponíveis na área 

de actuação, 

incluindo documentação sobre legislação de energias renováveis e 

Uma vez que a ALER tem recursos limitados, e tendo em conta a 

do serviço 

se mecenas da 

se assim contar com o apoio de toda a comunidade para manter a 

qualidade do serviço e poder implementar melhorias ao longo do tempo.  



 

 

 

 

• Tenha sugestões de novos desenvolvimentos para a 

dados; 

• Queira contribuir com a submissão de publicações na fase 

prévia de recolha de documentação;

 

Por favor envie um email para 

desde já o nosso agradecimento.

A BASE DE DADOS DA

sugestões de novos desenvolvimentos para a base de 

Queira contribuir com a submissão de publicações na fase 

prévia de recolha de documentação; 

or favor envie um email para geral@aler-renovaveis.org e aceite 

desde já o nosso agradecimento. 

A BASE DE DADOS DA  

base de 

Queira contribuir com a submissão de publicações na fase 

e aceite 


