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1. Nota de abertura da Presidência 

O ano de 2021, assim como o anterior, 2020, foi fortemente marcado por um dos maiores 
desafios que nossa geração vivenciou, no enfrentamento à pandemia de COVID-19, com 
consequências severas nos âmbitos sanitário, económico e social. Esse período exigiu de todos 
muita cautela, senso de coletividade e resiliência. 

Nesse cenário adverso, e apesar das dificuldades e perdas enfrentadas, é necessário reconhecer 
o esforço de nossa RELOP em se manter ativa e atuante junto a seus associados. Dentre as ações 
implementadas, vale destacar alguns fatos importantes no decorrer do ano de 2021, os quais 
marcaram meu segundo e último ano de mandato na presidência da associação. 

Primeiramente, gostaria de registrar uma homenagem à Maria Cristina Portugal, da Entidade 
Reguladora dos Serviços Energéticos – ERSE, que nos deixou de forma inesperada em setembro 
de 2021. Nós, da RELOP, externamos nosso sentimento de pesar pela passagem de nossa 
estimada amiga, uma líder inesquecível em todas as frentes em que atuou. Maria Cristina possuía 
uma energia incansável, sorriso pronto e enorme dinamismo e entusiasmo. Fica o exemplo de 
seu profissionalismo e empenho na melhoria da atividade regulatória e na defesa do interesse 
público. Fica a saudade e a gratidão por tudo e tanto em que contribuiu para a consolidação e 
engrandecimento da RELOP. 

Dando continuidade a uma ação iniciada em 2020 com o lançamento dos Prémios Técnicos de 
Regulação, com vistas ao reconhecimento da excelência de nossos colaboradores ao abordar 
temas de interesse comum à nossa comunidade, houve a divulgação do artigo vencedor do 
prêmio em outubro de 2021. Nessa primeira edição, com tema “Democratização do acesso à 
Energia”, o artigo vencedor foi de um servidor da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, 
do Brasil, com seleção feita com base em critérios técnicos e redaccionais. Parabenizo a todos 
que participaram dessa ação, salientando que a partir da próxima edição o prêmio terá o nome 
da Maria Cristina Portugal, mais uma merecida homenagem a esta saudosa amiga. 

Igualmente importante para a associação foi a realização de três edições do evento “Formação 
entre Pares”, voltados à capacitação e compartilhamento de conhecimento e informações entre 
os membros da RELOP em temas de grande relevância no cenário mundial no setor energético. 
Esse tipo de ação destaca a relevância da formação técnica de nossos colaboradores, além de 
possibilitar uma maior vivência entre as equipes das associadas. 

Ainda no âmbito da capacitação técnica, foi realizado o segundo Ciclo de Debates da RELOP, ação 
também iniciada em 2020, dedicado ao tema “Impacto das Alterações Climáticas no Setor 
Energético” e com participação de convidados externos à associação e com destacada expertise 
no assunto. Esses debates mostram-se como uma excelente oportunidade de aprendizagem e 
interação com profissionais de outras entidades e setores, contribuindo para o enriquecimento 
de todos. 

Em termos de publicações, vale destacar a segunda edição do “Relatório sobre os impactos do 
COVID-19” no setor energético dos países membros da associação, com base nas informações e 
dados do ano de 2020, complementando a análise realizada nos primeiros meses da pandemia. 

Essas ações demonstram o empenho de nossa associação, a qual se insere como uma entidade 
de destacada atuação e com potencial para integrar, quando possível e oportuno, a Confederação 
Internacional de Reguladores de Energia – ICER, de importância mundial. 



 
 
 
 

 Página 5 de 18 

Além da importância das demais ações inseridas nesse relatório, gostaria de reiterar minha 
satisfação e alegria em ter contribuído, em meu segundo ano de mandato na presidência da 
RELOP, para a evolução de nossa associação. Percebo, cada vez mais, que temos, além de nossa 
língua portuguesa, valores e interesses em comum, voltados sempre ao fortalecimento de nossas 
instituições, compartilhamento de conhecimento e fomento à inovação e ao debate no âmbito 
regulatório do setor energético, que abrange os distintos, e por vezes complementares, 
segmentos de eletricidade, gás natural, petróleo e derivados e biocombustíveis. 

Aproveito o momento, também, para agradecer a oportunidade de ter podido exercer nos dois 
últimos anos a presidência dessa importante associação setorial, com destacada atuação 
internacional. Sinto-me honrado por esta experiência tão enriquecedora. A contribuição e 
empenho de todas as associadas, em especial das amigas e amigos ocupantes dos cargos sociais 
e do secretariado, foram primordiais para a excelência e efetividade das atividades realizadas. 
Além de gratidão, gostaria de externar meus parabéns a todas e todos por essa jornada coletiva 
e pelos resultados e conquistas alcançados nesse período. 

Por fim, desejo uma proveitosa leitura deste Relatório de Atividades e Contas de 2021, com votos 
de que nossa associação siga cada vez mais fortalecida em sua missão, contribuindo de forma 
efetiva para aproximar as realidades dos países lusófonos na Europa, África e América Latina! 

 

 

 

  
 
 
 
Efrain Cruz 

 
Diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica-ANEEL/Brasil 
Presidente da RELOP 
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2. Identificação da Entidade  

 
Designação  

RELOP - Associação dos Reguladores de Energia dos Países de Língua Oficial Portuguesa 

 

 
Sede 

Edifício Restelo, Rua Dom Cristóvão da Gama, 1 - 3.º, 1400-113 Lisboa, freguesia de Belém, 

concelho de Lisboa 

 

 
Natureza da Atividade 

A RELOP é uma Associação independente, sem fins lucrativos, de caráter técnico-científico. 

Conforme estabelecido nos seus estatutos, visa promover a cooperação entre as entidades que 

tenham atribuições e competências de regulação do setor energético nos países de língua oficial 

portuguesa, tendo como objetivos: 

a) A cooperação técnica entre os membros, designadamente nos domínios da eletricidade, 

do gás natural, do petróleo e seus derivados e do biocombustível; 

b) A formação dos recursos humanos a todos os níveis e o seu intercâmbio; 

c) A transferência de conhecimentos, informações, experiências e estudos nos campos 

técnico, económico, normativo, jurídico e outros; 

d) A cooperação em atividades de interesse comum aos seus membros, designadamente 

nos campos de investigação e desenvolvimento, nos domínios da regulação económica 

do setor energético; 

e) A cooperação e troca de informação com outras instituições de regulação afins. 
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3. Missão e membros 

A RELOP pauta-se pela cooperação no domínio do desenvolvimento da regulação económica do 

setor energético, proporcionando uma sólida plataforma para a partilha de informação, 

capacitação profissional mútua, conhecimento e experiência dos seus membros. 

A Associação reúne doze reguladores da área da energia de 6 países da CPLP (Comunidade dos 

Países de Língua Portuguesa), assentes numa herança linguística e cultural comum: 

Angola 

Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANPG) 

Instituto Regulador dos Derivados do Petróleo (IRDP) 

Instituto Regulador dos Serviços da Eletricidade e Água (IRSEA) 

Brasil 
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) 

Cabo Verde Agência Multissectorial da Economia (ARME) 

Moçambique 
Autoridade Reguladora de Energia (ARENE) 

Instituto Nacional do Petróleo (INP) 

Portugal 
Entidade Nacional para o Setor Energético (ENSE) 

Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) 

São Tomé e Príncipe 
Agência Nacional do Petróleo (ANP-STP) 

Autoridade Geral de Regulação (AGER) 

  

Reconhecendo a importância de um quadro regulatório estável e eficiente, resiliente e flexível, 

as entidades estabelecem o compromisso de trabalhar em conjunto. Esta cooperação e diálogo 

visam o aprimoramento mútuo da regulação económica do setor da eletricidade, do gás natural, 

do petróleo e seus derivados e do biocombustível no âmbito das suas responsabilidades 

nacionais. 
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4. Estrutura orgânica  

Órgãos sociais 

A direção da RELOP é eleita para um mandato de dois anos, obedecendo ao princípio da 

rotatividade, sendo o cargo de Diretor-Executivo exercido permanentemente pela ERSE. O 

organograma abaixo representa os mandatos para o biénio 2020 - 2021. 

 

 

Em 2021, a ERSE indicou como Diretor Executivo o Dr. Artur Trindade, que substituiu no cargo a 

Dra. Maria Cristina Portugal.  

O Secretariado Permanente é assegurado pela ERSE através do seu Gabinete de Relações 

Internacionais.  
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5. Atividade desenvolvida 

Evolução da atividade 

A RELOP foi constituída como Associação com personalidade jurídica, sob a lei portuguesa, em 

2018, consolidando assim uma década de cooperação entre os seus membros, desde a sua 

criação em 2008.  

Com base nos objetivos definidos nos seus estatutos, a RELOP iniciou atividade em abril de 2019. 

De acordo com as prioridades estabelecidas no Plano Estratégico Plurianual 2018-2020, 

estendido até 2021, foi aprovado, em março de 2021, o Plano de Atividades e Orçamento para 

2021, que previa um conjunto de 11 atividades organizadas em 3 eixos: Atividades internas; 

Atividades externas; e Comunicação.  

Os rendimentos do exercício anual de 2021 cifraram-se em 12 000,00 € e os gastos em 4 385,88€. 

Deste modo, encerrado o ano de 2021, a RELOP apresentava um resultado líquido do exercício 

de 7 614,12€. 

A execução das 11 atividades decorreu de acordo com o relato abaixo: 

Atividades Internas 

 

1. Divulgação do Relatório de Benchmarking 
A 25 de novembro de 2020, o Relatório de Benchmarking 

“Estudo de Benchmarking de Regulação 2020: Modelos de 

Governação e Relações Institucionais” foi publicado no site da 

RELOP.  

Durante o primeiro semestre de 2021, o Secretariado da RELOP 

imprimiu 120 cópias do relatório, com elevada qualidade e 

enviou a cada membro, um conjunto de 10 exemplares, por 

forma a que o mesmo possa ser promovido internamente e 

junto de partes interessadas.  
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2. Prémios Técnicos de Regulação 
 

 

 

Em julho de 2020, a RELOP lançou os Prémios Técnicos de 

Regulação, sendo a primeira edição subordinada ao tema 

“Democratização do acesso à Energia”.  

Devido a constrangimentos pandémicos, o período de concurso 

foi prorrogado até 30 de junho de 2021, tendo o vencedor sido 

divulgado a 1 de outubro de 2021.  

O artigo vencedor foi a "Mitigação da pobreza energética pela 

redistribuição de encargos utilizando modelo microgranular de 

tarifas de uso dos sistemas de distribuição" do brasileiro Marcio 

Andrey Roselli. Os jurados destacaram este trabalho pela sua 

pertinência, qualidade, densidade analítica, aplicabilidade e robustez metodológica. 

Face aos constrangimentos nas viagens internacionais, a Direção da RELOP decidiu converter o 

prémio numa bolsa de formação. O vencedor deverá frequentar em 2022 uma formação 

financiada pela RELOP até ao limite de 2 000€.  

3. Formações entre Pares 

 

 

 

No segundo semestre de 2021, foram organizadas 3 Formações 

entre Pares, gratuitas e dinamizadas pelos próprios membros da 

RELOP para os seus técnicos de regulação, sobre os temas:  

 “Segurança do abastecimento” (29 de julho, ENSE);  

 “Transição Energética e Clima” (15 de setembro, ANP);  

 “Leilões de Renováveis (11 de novembro, ERSE).  

 

5 
candidaturas 

3 
Júri internacional  

€2000 
prémio 

 

Sondagem 

  

Escolha  
de ações 

  

3 formações 
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As sessões contaram com uma média de 30 participantes dos diferentes reguladores e receberam 

uma excelente avaliação dos participantes, destacando-se a pertinência dos temas e a 

organização das sessões. 

4. Formação Técnica sobre Regulação 

No seguimento das necessidades identificadas pelos membros, e com o intuito de promover 

ações de formação especializadas e profissionais, durante 2021 a RELOP iria 

organizar uma formação desenhada à medida, em língua portuguesa, sobre 

um tema de atualidade na regulação, dirigida aos membros da RELOP.  

Considerando os constrangimentos pandémicos e a preenchida agenda da RELOP, esta formação 

deverá ser efetuada durante 2022.  

 

5. Conferência anual RELOP – II Ciclo de Debates da RELOP 2021 

Pelo segundo ano consecutivo, a 

Conferência anual deu lugar a um 

Ciclo de Debates online. 

O segundo Ciclo de Debates da 

RELOP foi dedicado ao “Impacto das Alterações Climáticas no Setor Energético”.  

Além dos membros da RELOP, 

participaram, na qualidade de oradores, 

sete peritos convidados, provenientes de 

empresas, de entidades públicas, de 

universidades e de unidades de 

investigação. O ciclo dividiu-se em três 

sessões, reunindo mais de 113 participantes:  

 Sessão I: COP26 e os progressos para alcançar o Acordo de Paris, 21 de outubro; 

 Sessão II: Impacto das alterações climáticas no setor dos hidrocarbonetos, 28 de outubro; 

 Sessão III: Impacto das alterações climáticas para os consumidores, 4 de novembro.  

 

6. Segundo relatório sobre os impactos da COVID-19 no setor energético e na regulação na RELOP 

Atividades Externas 

3 sessões 10 peritos >113 
participantes 

90,7% taxa 
de interesse 



 
 
 
 

 Página 12 de 18 

 

Em 2020, a RELOP elaborou um primeiro estudo sobre os 
efeitos da COVID-19 no setor energético e na sua regulação 
durante o primeiro semestre de 2020.  

Em janeiro de 2021, foi lançado um novo questionário, com 
um total de 47 questões, que permitiram uma caracterização 
dos impactos nos diferentes setores: eletricidade, gás natural 
e combustíveis, para todo o ano de 2020. 

Após esta recolha, foi elaborado o segundo estudo, com o 
apoio de um consultor, circulado pelos membros e publicado 
no site da RELOP a 30 de junho de 2021.  

 

7. Parcerias Internacionais  

Durante 2021, o Secretariado da RELOP manteve contactos com a 
Comissão Europeia, CPLP e ICER (Confederação Internacional de 
Reguladores de Energia). 

Relativamente ao ICER, foi apresentado o desejo de a RELOP vir a 
integrar esta entidade, o que foi bem aceite. 

 

Comunicação 

8. Criação e gestão de página Facebook da RELOP  

A página de Facebook da RELOP foi lançada a 1 de outubro de 2021, mantendo-
se em atividade até ao momento, constituindo-se como uma fonte privilegiada 
de divulgação de notícias, vídeos, eventos internos e externos aos membros e 
parceiros interessados. 

Desde o seu lançamento e até 31 de dezembro de 2021, a página angariou 54 
“gostos” orgânicos, maioritariamente colaboradores dos diferentes membros 

da RELOP. Semanalmente, são feitas em média entre 3 a 5 publicações, consistindo em conteúdos 
originalmente desenvolvidos - por exemplo, sobre a Associação e suas atividades - e partilhas, 
tanto notícias dos membros da RELOP, como de eventos que possam ser do interesse do público, 
ou noticias relativas ao setor energético.  
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O meio privilegiado de publicações são as imagens, apesar de se utilizarem também vídeos e GIF.     

 

9. Boletim de Notícias 

O boletim de notícias da RELOP, de periodicidade trimestral, foi restruturado durante 2021, 
passando a ter: 

 periodicidade mensal  

 novo nome: “InfoRELOP” 

 nova imagem 

 nova organização 

 ligações para multimédia 

 edições temáticas 

O novo InfoRELOP é de divulgação interna e externa e mantém os destaques do setor energético 
dos países da RELOP, bem como divulgação de eventos e formações no setor, e outras matérias 
de interesse. 

Cada edição é dedicada aos reguladores de dois países da RELOP, alternadamente, sendo dado 
destaque ao trabalho desenvolvido e notícias do setor dos dois países em destaque nessa edição. 
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10.  Boletim externo para stakeholders 

Aquando da reformulação do Boletim de Notícias da RELOP, optou-se pela edição de um boletim 
único – interno e externo – para divulgação de notícias da RELOP, mediante subscrição. 

Assim, o novo InfoRELOP é mensalmente remetido ao público externo que o subscreva. 

11.  Renovação do site RELOP 

Em 2021, deu-se início à renovação do site da RELOP repensando o seu design e organização, 
bem como interação com o InfoRELOP e redes sociais da Associação. 

O novo site permitirá mais partilhas, uma atualização mais rápida e possui 
ainda novos menus para melhor organização da informação, tornando a sua 
consulta mais apelativa e fácil. 

A maquete do novo site foi apresentada em 2021 e a migração do site deverá 
estar concluída durante o primeiro semestre de 2022.  
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6. Informação financeira 
 

Políticas contabilísticas 

A Direção optou pela aplicação do Sistema de Normalização Contabilística - Norma Contabilística 

e de Relato Financeiro para Entidades do Setor Não Lucrativo (ESNL).  

 

Síntese da análise da situação económico financeira 

Os rendimentos do exercício anual de 2021 cifraram-se em 12 000 € e os gastos em 4 385,88€. 

Deste modo, encerrado o ano de 2021, a RELOP apresentava um resultado líquido do exercício 

de 7 614,12€. 

Dos rendimentos, constam exclusivamente as quotas dos associados, as quais respeitam ao ano 

de 2021 e 1 quotização relativa ao ano de 2020 que estava pendente. 

Os fornecimentos e serviços externos representaram, no exercício, praticamente a totalidade dos 

gastos, e são respeitantes ao pagamento da prestação do serviço de contabilidade, despesas 

bancárias, serviço de consultoria, impressão de publicações e respetivo envio pelo serviço de 

correios. 

A situação epidemiológica impediu a realização de algumas atividades, nomeadamente no que 

respeita deslocações de peritos ou do Secretariado para participação em encontros técnicos. Do 

mesmo modo, a despesa com o prémio de regulação 2020 não foi executada em 2021. 

Igualmente, a contribuição anual prevista para a ICER (International Confederation of Energy 

Regulators) foi novamente adiada. 

 

Ocorrências relevantes após o termo do exercício 

Nada a registar.  
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Demonstração dos resultados em 31 de dezembro de 2021 

 

 

 

Balanço em 31 de dezembro de 2021 
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Proposta de aplicação de resultados 

Nos termos do exposto, a Direção propõe à Assembleia Geral a aprovação do Relatório de 
Atividades e Contas de 2021 e a transferência do Resultado Líquido do período, no montante de 
7 614,12€ para a conta de Resultados Transitados, que deverá ser investido oportunamente no 
desenvolvimento da atividade da Associação. 

 

 

Lisboa, 2 de março de 2022 

 

 

A Direção, 

 

 

 

 



Página 18 de 18 

Anexo I - Parecer do Conselho Fiscal  

 


