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Agenda  
 

Encontro te cnico Cabo Verde – Sa o Tome  e 
Prí ncipe 

 

Dados Globais 

 

9, 10 e 11 de Julho de 2019 

 

Local: Avenida da China, nº892, Chã d´Areia, Praia - CABO VERDE 

 

Participantes 

Dra. Karine Monteiro/ARME 

Eng. Arthur Sanches/ARME 

Eng. Carlos Ramos / ARME 

Eng. José Delgado / ARME 

Dr. António Rodrigues / ARME 

Eng. Posik Espírito Santo - Departamento de Eletricidade / AGER 

Dr. Legiliso Viana - Departamento de Estudo e Planeamento / AGER 

Engª. Awilsa Carvalho / ANP - STP 

Prof. Vladimiro Miranda / Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, 
Tecnologia e Ciência e da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto 

 

Objetivo 

Este encontro técnico visa proporcionar um momento de partilha e reflexão conjunta 
sobre o sector energético e a sua regulação nos países insulares membros da RELOP.  

Pretende-se que, ao longo das jornadas de trabalho os participantes apresentem um 
enquadramento do setor no seu país, partilhem desafios, estudos, objetivos bem como 
dificuldades e exemplos de sucesso no sector, debatendo em conjunto diferentes 

soluções e questionando-se mutuamente. 
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Organização 

Em cada sessão prevê-se que haja um ou vários responsáveis pela dinamização do tema, 
que deverá iniciar com uma breve apresentação do tema – 10-20 minutos no total. 

Após esta apresentação deverá seguir-se um debate participativo entre todos os 
participantes sobre o tema apresentado. 

Na caraterização do setor nacional, os principais desafios e as atribuições da entidade 
reguladora pretende-se que cada entidade apresente a estrutura do mercado; 
capacidade instalada e fontes de energia; número de consumidores; empresas 
reguladas; principais responsabilidades da entidade reguladora; recursos financeiros e 
humanos; prioridades para a regulação e o desenvolvimento do setor. 

No caso da ANP-STP inclui-se a estrutura da atividade de exploração, produção e 
transporte de petróleo, gás e derivados; empresas a atuar no sector e principais 
responsabilidades da ANP-STP.  

 

Conclusões operacionais  

No final do encontro, deverá ser elaborado um documento contendo as conclusões 
operacionais do encontro. Neste documento, a remeter ao secretariado da RELOP, e que 
funcionará como “resultado” da atividade, deverá constar:  

- resumo das sessões onde se inclui boas-práticas que sejam identificadas pelos 
participantes como “modelo” a seguir; 

- identificação de futuras atividades a desenvolver pelos participantes no seguimento 
desta ação (ex: intercâmbio de informação sobre temas concretos);  

- identificação dos temas que considerem necessitar de aprofundamento em futuras 
atividades; bem como, 

- breve avaliação por parte dos participantes das mais-valias desta atividade. 
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Dia 1 - 9 de Julho 

9:15 – 09:30 
Receção e boas-vindas  

Conselho de Administração da ARME 

09:30 – 10:00 
Apresentação do programa de trabalho para o encontro 

Dra. Valdira Neves (ARME) e  Prof. Vladimiro Miranda 

10:00 – 10:15 Intervalo 

10:15 – 12:30 

Caraterização do setor nacional, os principais desafios e as 
atribuições da entidade reguladora 

- Engº Posik Espírito Santo e Dr. Legilisio Viana (AGER) 

- Engª Awilsa Carvalho (ANP-STP) 

- Engº Arthur Sanches (ARME) 

12:30 – 14:00 Almoço 

14:00 – 15:00 

 Os modelos de regulação europeus e a experiência portuguesa 

- Prof. Vladimiro Miranda 

- Debate entre os participantes 

15:00 – 16:00 

Metodologia e procedimentos para Fiscalização Técnica e 
Económica 

- Engº Carlos Ramos e Engº António Rodrigues (ARME) 

- Debate entre os participantes 

16:00 – 16:15 Intervalo 

16:15 – 17:15 

Metodologia de cálculo de tarifa 

- Engº José Delgado e Engº Carlos Ramos (ARME) 

- Debate entre os participantes  
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Dia 2 - 10 de Julho 

09:00 – 10:30 

O processo de consulta pública no exercício da regulação  

- Dra. Karine Monteiro (ARME) 

 - Engº Paulo Oliveira (ERSE – por Videoconferência) 

- Debate entre os participantes  

10:30 – 10:45 Intervalo 

10:45 – 12:00 

Implementação de sistemas de gestão de qualidade na 
administração pública/entidades reguladoras 

- Dra. Mónica Cunha (ERSE – por Videoconferência) 

- Debate entre os participantes 

12:00 – 12:30 Inicio da elaboração das conclusões operacionais do encontro 

12:30 – 14:00 Almoço 

14:00 – 15:30 

Renováveis: Integração de renováveis e leilões de capacidade  

- Eng. Ariel Assunção (DNICE) 

- Prof. Vladimiro Miranda 

- Debate entre os participantes 

15:30 – 15:45 Intervalo  

15:45 – 17:15 

 Mobilidade elétrica 

- Carlos Monteiro (DNICE) 

- Professor Vladimiro Miranda  

- Debate entre os participantes  
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Dia 3 - 11 de Julho 

09:00 – 10:30 

 

Qualidade de serviço - Participação da procura - Contadores 
inteligentes 

- Engº Posik Espírito Santo e Dr. Legilisio Viana (AGER) 

 - Engº Jackson Panchito (Electra) 

- Prof. Vladimiro Miranda  

- Debate entre os participantes  

10:30 – 10:45 Intervalo 

10:45 – 11:45 
Regulação e Inovação 

- Prof. Vladimiro Miranda  

11:45 – 12:30 
Conclusão da elaboração das conclusões operacionais do 

encontro 

12:30 – 13:45 Almoço 

14:00 – 17:00 

Visitas técnicas   

Instalações da Vivo Energy (Combustíveis) 

Parque da Eólico da Cabeólica 


