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Cerca de 285 pessoas participaram nas três sessões do I Ciclo de Debates da
RELOP com uma taxa de interesse média de 91%.

As sessões foram dedicadas aos temas:

Sessão I       Governação para a Transição Global de Energia

Sessão II      Oportunidades e Desafios para a Regulação dos Combustíveis

Sessão III     Inovação no Setor Elétrico para a Democratização do Acesso à 

Ciclo de debates da RELOP
Democratização do acesso à energia: Regulação e Cidadania

Energia e Proteção dos Consumidores
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https://www.relop.org/files/eventos/20201001/sessao%20I.pdf
https://www.relop.org/eventos/2020/01/20201022.html
https://www.relop.org/files/eventos/20201001/sessao%20II.pdf
https://www.relop.org/eventos/2020/01/20201029.html
https://www.relop.org/files/eventos/20201001/sessao%20III.pdf
https://www.relop.org/eventos/2020/01/20201105.html


Painel Internacional
Democratização do acesso à energia: Regulação e Cidadania

 Efrain Cruz
Presidente da RELOP e

Diretor da Agência Nacional
de Energia Elétrica do Brasil

Maria Cristina Portugal
Diretora Executiva da RELOP e

Presidente da Entidade
Reguladora dos Serviços
Energéticos de Portugal

Rodrigo Coelho
Chefe de Gabinete do

Presidente da Associação
Ibero-Americana de

Entidades Reguladoras de
Energia 

Olegário Tiny
Vice Presidente da

RELOP e Presidente da
Agência Nacional do

Petróleo de São Tomé e
Príncipe
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Moderador Moderador Moderador Sessão I

https://www.relop.org/files/eventos/20201022/RC.pdf
https://www.relop.org/files/eventos/20201022/RC.pdf


Painel Internacional
Democratização do acesso à energia: Regulação e Cidadania

 Adriano Pires
Sócio Fundador e Diretor
do Centro Brasileiro de

Infraestrutura

 Jorge Vasconcelos
Co-fundador e membro
do Comité Executivo da

Florence School of
Regulation

 Vasco Ferreira
Policy Advisor na

Comissão Europeia

 Magda Chambriard
Coordenadora de
Pesquisa de O&G,

Fundação Getúlio Vargas
Energia
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Sessão I Sessão I Sessão II Sessão II

https://www.relop.org/files/eventos/20201022/JV.pdf
https://www.relop.org/files/eventos/20201022/VF.pdf
https://www.relop.org/files/eventos/20201029/MC.pdf
https://www.relop.org/files/eventos/20201022/JV.pdf
https://www.relop.org/files/eventos/20201022/VF.pdf
https://www.relop.org/files/eventos/20201022/VF.pdf
https://www.relop.org/files/eventos/20201029/MC.pdf
https://www.relop.org/files/eventos/20201029/MC.pdf


Painel Internacional
Democratização do acesso à energia: Regulação e Cidadania

Pedro Geirinhas Rocha
Diretor da EDP Comercial,

Portugal

Nuno Matias
Chefe da Unidade de

Reservas Petrolíferas da
Entidade Nacional para o

Setor Energético de
Portugal

Vladimiro Miranda
Diretor-Presidente do

Instituto de Engenharia de
Sistemas e Computadores,

Pesquisa e
Desenvolvimento do Brasil

Marcos Rogério
Senador e Presidente da

Comissão de Infraestrutura
do Senado do Brasil 
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Sessão II Sessão III Sessão III Sessão III

https://www.relop.org/files/eventos/20201029/NM.pdf
https://www.relop.org/files/eventos/20201105/MR.mp4
https://www.relop.org/files/eventos/20201105/PR.pdf
https://www.relop.org/files/eventos/20201105/PR.pdf
https://www.relop.org/files/eventos/20201029/NM.pdf
https://www.relop.org/files/eventos/20201105/VM.pdf
https://www.relop.org/files/eventos/20201105/MR.mp4


A transição energética terá de ocorrer
de forma integrada nos setores da
energia, transportes, indústria e
planeamento urbano;
O plano europeu é marcado pela
participação ativa dos consumidores
e agentes do setor;
A regulação transicional deve incluir
políticas a nível local, nacional e
supranacional.

Temas em discussão

A primeira sessão do ciclo de debates da RELOP abordou o
tema dos modelos de governação para a transição
global de energia, ilustrando os principais desafios e o
papel da regulação energética no processo. A discussão
contou ainda com a apresentação do exemplo europeu,
perante as metas, objetivos e leis climáticas. 

Governação para a Transição Global de Energia
Sessão I

22 de outubro de 2020
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https://www.relop.org/eventos/2020/01/20201022.html


A segunda sessão do ciclo de debates da RELOP abordou o
tema da regulação dos combustíveis no contexto da
transição energética. Foram discutidas as flutuações de
proporções históricas dos preços do petróleo no mercado
internacional no seguimento da pandemia Covid-19 e os
desafios colocados ao setor dos combustíveis no processo
de descarbonização global. 

Oportunidades e Desafios para a Regulação dos Combustíveis

As metas de redução de emissões
afetam diretamente os produtos
energéticos e as soluções
tecnológicas.
É primordial o desenvolvimento de uma
regulação híbrida, que inclua os
biocombustíveis.
O afastamento dos combustíveis
fósseis pode ocorrer de forma mais
lenta que o ambicionado. 

Temas em discussão

Sessão II

29 de outubro de 2020
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https://www.relop.org/eventos/2020/01/20201029.html


Qual o principal desafio para o setor dos combustíveis na
década de 20?

76
Participantes

Equilíbrio da produção 13%

Quebra da procura 9%

Eventos disruptivos 13%

Descarbonização 61%

Instabilidade regional nos países produtores 4%

Sessão II 9



A terceira sessão do ciclo de debates da RELOP abordou o
tema da inovação no setor elétrico para o combate à
pobreza energética e alargamento do acesso à energia. Foram
discutidos os novos projetos no setor elétrico, ilustrados pela
energia renovável em Portugal, bem como o papel da
inovação legislativa na democratização do acesso à energia.

Inovação no Setor Elétrico para a Democratização do
Acesso à Energia e Proteção dos Consumidores

Os consumidores têm um papel
preponderante na promoção do
desenvolvimento de tecnologias
sustentáveis.
A inovação tecnológica deve ser
acompanhada pela criação de
modelos de difusão.
A regulação deve ter um papel ativo na
promoção do acesso à energia.

Temas em discussão

Sessão III

5 de novembro de 2020
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https://www.relop.org/eventos/2020/01/20201105.html


Qual deve ser a prioridade da inovação?

114
Participantes

Indústria 14%

Consumidores domésticos 9%

34%

33%

10%

Eficiência energética

Mudança de comportamentos

Mobilidade

Sessão III 11



Qual o melhor meio para o acesso à energia?

108
Participantes

11%

Mercado livre de energia 13%

21%

36%

19%

Investimentos em redes

Autoconsumo

Políticas  sociais

Descentralização

Sessão III 12



Obrigada!

Ciclo de Debates
da RELOP 2020

secretariado@relop.org

www.relop.org
Esperamos tê-lo connosco em futuros
eventos da RELOP!

https://www.relop.org/index.html#eventos
https://www.relop.org/index.html

