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1. Nota de abertura da Presidência 

 

Excelentíssimos Membros,  

Antes de mais, queiram aceitar em nome da Presidência da RELOP, as minhas cordiais saudações. 

Pessoalmente, gostaria de fazer realce ao privilégio de integrar esta prestigiada organização e 

espero estar à altura das expectativas.  

Começo por destacar a importância da RELOP para o desenvolvimento contínuo da atividade 

regulatória do setor energético para os páises de língua oficial portuguesa, pois simboliza a força 

das relações de cooperação, sobre vários aspetos entre os membros.  

Dirijo agora, uma palavra de especial agradecimento e apreço à Entidade Reguladora dos Serviços 

Energéticos (ERSE), por assumir continuadamente a Direção Executiva, que de alguma forma 

podemos considerar como sendo o coração da RELOP, pela sua sempre pronta disponibilidade e 

pelo seu empenho em manter fluída e dinâmica a interação entre as entidades-membro da 

RELOP. 

Certamente, 2022 foi para a RELOP, a realização de um ano muito interessante e audacioso em 

virtude da estabilização da situação pandémica da COVID-19.   

A nossa associação, conseguiu reativar a realização das Assembleias Gerais e Conferências anuais, 

de forma presencial, tendo em vista a promoção de capacitação profissional e na partilha de 

conhecimento acerca de questões regulatórias no âmbito da energia, bem como a aprovação do 

Plano Estratégico 2022-2025. 

Destacaram-se também, no balanço do ano, a eleição dos novos Órgãos Sociais da RELOP para o 

biénio 2022-

as Formações entre Pares, a Formação Técnica sobre Regulação, a interação com novas 

instituições internacionais e a criação do Grupo de Trabalho de Comunicação. 

Por parte da Presidência da RELOP, para o ano 2023, prevalecerá o compromisso de aumentar, 

continuamente, os níveis dos seus valores de Cooperação, Transparência, Integridade, 

Sustentabilidade, Inovação e Lusofonia, sendo que para a materialização deste desiderato, 

contamos com o contínuo apoio de todos os membros, a fim de alcançarmos a excelência no 

plano regulatório.  



 
 
 
 

 Página 4 de 19 
RLP23-AG17-05-01_Relatório e contas 2022 

 

Por fim, aproveito a oportunidade para agradecer pela calorosa e cordial recepção dispensada à 

nova Direcção Geral do IRDP. 

 

Muito obrigado! 

 
 
 
 
 
 
 
 
Luís Alves Fernandes 
 
Diretor-geral do Instituto Regulador dos Derivados do   
Petróleo - IRDP 

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 promove a cooperação regulatória no setor energético. A sua missão centra-se em 

facilitar e fomentar a partilha de experiências entre os países que têm um património comum  

a língua portuguesa  com a finalidade de garantir a proteção dos consumidores presentes e 

futuros através de uma política regulatória robusta, integrando toda a comunidade que partilha 

de uma língua comum.  

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) 
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4. Estrutura orgânica  

Órgãos sociais 

A Direção da RELOP é composta pelos órgãos sociais  Assembleia Geral, Direção e Conselho 

Fiscal, que por sua vez, são constituídos pelos membros da RELOP, eleitos para mandatos de dois 

anos, obedecendo ao princípio da rotatividade. De referir a exceção do cargo de Diretor-

Executivo, que é desempenhado permanentemente pela ERSE  Entidade Reguladora dos 

Serviços Energéticos. O organograma abaixo corresponde aos mandatos para o biénio de 2022-

2023. O Secretariado Permanente é assegurado pela ERSE, através do seu Gabinete de Relações 

Internacionais.  
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5. Atividade desenvolvida 

Evolução da atividade 

Desde 2018, que a RELOP conta com estatuto jurídico de Associação, sob a lei portuguesa, e de 

orçamento próprio, desde 2019, permitindo uma maior autonomia e a realização de novas 

atividades. 

De acordo com as prioridades estabelecidas no Plano Estratégico 2022-2025, aprovado em 

novembro de 2022, o Plano de Atividades e Orçamento para 2022, previa um conjunto de 10 

atividades organizadas em 3 eixos: Atividades internas; Atividades externas; e Comunicação.  

Os rendimentos do exercício anual de 2022 cifraram- 6 923,52

o que significa uma variação de 58%. Deste modo, encerrado o ano de 2022, a RELOP apresentava 

um resultado líquido do exercício de 5 071,33 . 

A execução das 10 atividades decorreu de acordo com a descrição abaixo: 

 

Atividades Internas 

 

1. Prémio Maria Cristina Portugal 
 

 

 

A 21 de dezembro de 2022, a RELOP lançou a 

, subordinado ao tema Transição Energética   

O período de candidaturas prolongar-se-á até 21 de março de 2023, conforme com o prazo de 

90 dias definido no Regulamento Prémio RELOP de Regulação. 

O Prémio pretende distinguir o melhor artigo técnico na área da regulação sobre uma das 

seguintes perspetivas da transição energética: direitos dos consumidores; inovação do setor; 

resiliência e segurança energética ou os desafios para países em desenvolvimento. 

 

 

Candidaturas 
Abertas até 21 de 

março 2023 

3 Júri 
internacionais prémio 
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O júri, composto pelos seguintes membros, indicados 

pela Direção da RELOP: Professor Doutor António 

Chivanga de Barros, de Angola; Dr. Renato Lima, de 

Cabo Verde e Professor Doutor Vítor Santos, de 

Portugal, será responsável pela seleção do vencedor 

deste Prémio. 

O vencedor do Prémio Maria Cristina Portugal 2022 

terá direito a um certificado e publicação do artigo no 

site da RELOP e ainda, apresentação do artigo num 

evento internacional sob financiamento da RELOP. 

 

 

2. Formações entre Pares 

 

 

 

No segundo semestre de 2022, foram organizadas 3 sessões de 

formação entre Pares, online, gratuitas e dinamizadas pelos 

membros da RELOP e destinadas aos seus técnicos, sobre os 

temas:  

 

ERSE);  

 Regulação dos combustíveis  (15 de setembro, IRDP);  

 Acesso e distribuição 

de outubro, ARENE).  

 

Sondagem 

  

Escolha  
de ações 

  

3 formações 
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As sessões contaram com uma média de 42 inscritos dos diferentes reguladores e auferiram uma 

média de aceitação de 4,55, numa escala de 1 a 5, destacando-se a pertinência dos temas e a 

organização das sessões. 

 

3. Visitas Técnicas 2022 

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

ações de formação especializadas e profissionais, durante 2022 a RELOP organizou Visitas 

Técnicas aos projetos Biogasmove da Dourogás GNV e Gigabateria do Tâmega da Iberdrola 

Portugal, tendo sido considerados projetos relevantes para o panorama energético em matéria 

de transição energética.  

As visitas realizaram-se no dia 10 de novembro de 2022, dia seguinte à XIII Conferência Anual da 

RELOP, com partida do Porto. Contaram com mais de 25 participantes dos três continentes 

representados na RELOP. 

 

 4. Grupo de Trabalho de Comunicação  

A pedido dos gabinetes de comunicação dos membros da RELOP, os quais reconhecem que se 

encontram em diferentes estágios de desenvolvimento, em dezembro de 2022 a RELOP 

constituiu formalmente um grupo de trabalho para a área de comunicação, tendo em vista a 

partilha de conhecimentos e estratégias entre os diferentes reguladores e a possível elaboração 

de materiais comuns, adaptáveis por cada regulador para sua utilização. 
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O Grupo de Trabalho de Comunicação é uma estrutura operacional de cooperação inter-

reguladores, criado no âmbito das áreas de comunicação dos vários reguladores-membros da 

RELOP. Tem como objetivo o desenvolver de atividades que permitam projetar externamente os 

membros da RELOP e as responsabilidades dos mesmos, assim como facilitar e aprofundar os 

contactos e cooperação entre os próprios membros da Associação, através da partilha de 

conhecimentos e recursos.  

O Grupo de Trabalho é dirigido por um Coordenador designado de entre os membros do Grupo 

de Trabalho, por um período de 12 meses, renovável.  

Foram eleitos, na I Reunião do Grupo de Trabalho de Comunicação, de entre os membros 

presentes, o Coordenador e Coordenador-Adjunto, de acordo com a estrutura orgânica atual da 

RELOP: 

Coordenador: Dorivaldo Aleixo (representante do IRDP) 

Coordenador-Adjunto: Carlos Sá Nogueira (representante da ARME) 

 

 

5. XIII Conferência Anual RELOP 

A XIII Conferência Anual da RELOP, dedicada ao tema: Resiliência e Transição Energética

realizou-se no dia 9 de novembro de 2022, na cidade do Porto, em Portugal. 

  

Além dos membros da RELOP, participaram, na qualidade de oradores, 10 peritos convidados, 

provenientes de empresas, de entidades públicas, de universidades e de unidades de 

investigação.  

Atividades Externas 
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O evento contou com mais de 80 participantes, dos 3 continentes, verificando-se uma adesão 

superior a 70%. 

O resumo da XIII Conferência Anual RELOP pode ser consultado através das seguintes 

hiperligações:  

 https://www.youtube.com/watch?v=wEeS3ABnZYA  

 https://www.youtube.com/watch?v=ERXb4Uk0Z08 

O Programa do evento pode ser consultado através da seguinte hiperligação: 

 https://relop.org/wp-content/uploads/2022/11/XIII-Conferencia-RELOP-Programa.pdf  

 

6. Impactos COVID-19 no sector energético 

Encontrava-se prevista uma atividade que permitisse continuar a acompanhar os efeitos da 

COVID-19 no setor energético e na sua regulação fornecendo ferramentas decisórias através da 

criação de cenários e partilha de melhores práticas internacionais. 

Contudo, com a invasão da Ucrânia pela Rússia, a 24 de fevereiro de 2022, verificou-se um 

enorme impacto no sector energético internacional, com destaque para o gás e combustíveis, e 

por isso, esta atividade tornou-se desatualizada, pelo que se optou pela sua não execução. 

 

7. Parcerias Internacionais  

Durante 2022, o Secretariado da RELOP 

manteve contactos com a Comissão 

Europeia, CPLP e ICER (Confederação 

Internacional de Reguladores de Energia). 

Ao nível da CPLP destaca-se a participação do Diretor Executivo numa primeira reunião  desde 

a aceitação da RELOP  de observadores consultivos da CPLP, a 29 de setembro de 2022, onde 

teve oportunidade de apresentar em maior detalhe a RELOP aos restantes observadores 

consultivos. Nesta reunião, foi ainda apresentada a intenção de a Associação Lusófona de 

Energias Renováveis (ALER) e a RELOP criarem uma nova Comissão Temática dedicada à energia. 
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Em 2022, surgiu ainda uma nova 

possibilidade de cooperação com o Banco 

Africano de Desenvolvimento (BAfD), 

através da Facilidade Africana de Apoio 

Jurídico (ALSF). Neste sentido, em 

dezembro de 2022 foi submetida uma candidatura para atividades de cooperação a desenvolver 

com esta entidade ao longo de 2023. 

Em relação ao ICER, destaca-se a preparação intensiva em 2022 do VIII Fórum Mundial de 

Reguladores de Energia (WFER) 2023, organizado pelo OSERGMIN, regulador de energia e minas 

do Perú. Neste âmbito, surgiu a oportunidade de, apesar de a RELOP não ser membro do ICER, 

serem convidados enquanto oradores três membros da RELOP: ANPG, ARME e ANEEL. A edição 

de 2023 será dedicada 

 

 

Comunicação 

8. Gestão da página Facebook e LinkedIn 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. 



Página 14 de 19
RLP23-AG17-05-01_Relatório e contas 2022

No último semestre do ano, a página angariou 266 - partilhas e gostos. 

Semanalmente, são feitas em média entre 3 a 5 publicações. Estas consistem em conteúdos 

originalmente desenvolvidos - por exemplo, sobre a Associação e suas atividades - e partilhas, 

tanto de notícias dos membros da RELOP, como de eventos que possam ser do interesse do 

público, ou notícias relativas ao setor energético. 

O meio privilegiado de publicações são as imagens, apesar de se utilizarem também vídeos.

A página de LinkedIn da RELOP foi lançada no primeiro trimestre de 2022, mantendo-se em 

atividade até ao momento, constituindo-se também como uma fonte privilegiada de partilha de 

informação.

A página alcançou 83 novos seguidores entre 27 de fevereiro e 31 de dezembro de 2022.

Entre o mesmo período de tempo contou com 4320 impressões orgânicas (número de vezes que 

visualizaram determinado conteúdo postado).

9. Boletim de Notícias

O InfoRELOP tem uma periodicidade mensal e é de divulgação interna e externa. Mantém os 

destaques do setor energético dos membros da RELOP, bem como divulgação de eventos e 

formações no setor, e outras matérias de interesse.
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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. 

São também desenvolvidas edições temáticas dedicadas a eventos da RELOP e edições de Natal 

e de Fim de Ano.

O InfoRELOP conta atualmente com 108 subscritores.

10.Renovação do site RELOP

O novo site da RELOP, com novo visual e nova organização, foi lançado em agosto de 2022. O 

novo site permite mais partilhas, uma atualização mais rápida e possui ainda novos menus para 

uma melhor organização da informação, tornando a sua consulta mais apelativa e fácil e permitiu 

uma organização mais dinâmica, numa perspetiva moderna e amiga do usuário.

O novo site dispõe de novas funcionalidades como a subscrição do Boletim de Notícias Mensal da 

assim como a melhor disposição e organização de 

documentação.

Mensal 14 edições 108 subscritores
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11. 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 2022 cifraram-  923,52

Deste modo, encerrado o ano de 2022, a RELOP apresentava um resultado líquido do exercício 

de 5  

Dos rendimentos, constam exclusivamente as quotas dos associados, encontrando-se ainda a 

pagamento um total de 5  

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

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

Prémio Técnico de Regulação 2020, despesas com a formação/visitas técnicas, participação de 

peritos na Conferência e despesas bancárias. 

 

Ocorrências relevantes após o termo do exercício 

No início de janeiro de 2023, foi rececionado o pagamento da quotização de um membro da 

RELOP, no valor de 1  

refletido na contabilidade de 2022.  
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Demonstração dos resultados em 31 de dezembro de 2022 
   
 

RENDIMENTOS E GASTOS 
PERÍODOS 

2022 2021 

Vendas e serviços prestados 12 000,00 12 000,00 

Fornecimentos e serviços externos (6 923,52) (4 384,28) 

Outros gastos (5,15) (1,60) 

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 5 071,33 7 614,12 

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 5 071,33 7 614,12 

Resultado antes de impostos 5 071,33 7 614,12 

Resultado líquido do período 5 071,33 7 614,12 
 

 

 

Balanço em 31 de dezembro de 2022 

RUBRICAS  
DATAS 

2022 2021 

ATIVO   

Ativo não corrente   

   

Ativo corrente   

Créditos a receber 5 000,00 2 000,00 

Caixa e depósitos bancários 26 240,31 24 168,98 

 31 240,31 26 168,98 

Total do ativo 31 240,31 26 168,98 

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO   

Fundos patrimoniais   

Resultados transitados 26 168,98 18 554,86 

   

Resultado líquido do período 5 071,33 7 614,12 

Total dos fundos patrimoniais 31 240,31 26 168,98 

Passivo   

Passivo não corrente   

   

Passivo corrente   

   

Total do passivo   

Total dos fundos patrimoniais e do passivo 31 240,31 26 168,98 
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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 2022 e a transferência do Resultado Líquido do período, no montante de 

5 071,33 para a conta de Resultados Transitados, que deverá ser investido oportunamente no 

desenvolvimento da atividade da Associação. 

 

 

Lisboa, 28 de fevereiro de 2023 

 

 

A Direção, 

 

 

 

O Presidente 
 
 
 
 
 
 

Luís Alves Fernandes, IRDP 
 

O Vice-Presidente 
 
 
 
 
 
 

Leonilde dos Santos, ARME 
 

O Diretor Executivo 
 
 
 
 
 
 

Artur Trindade, ERSE 
 

 


