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RELOP debateu a Regulação da Energia nos Países de Língua
Oficial Portuguesa
A II.ª edição da Conferência da Associação de Reguladores de Energia dos Países
de Língua Oficial Portuguesa (RELOP), que decorreu na Cidade da Praia, em Cabo
Verde, entre os dias 7 e 8 de Julho de 2009, teve na agenda de debate a regulação
na área da energia e os modelos de governança das entidades membros da
Associação.
Neste âmbito, sob coordenação da Entidade reguladora dos Serviços Energéticos de
Portugal (ERSE) foi apresentado o “Estudo de Benchmarking sobre os modelos de
Governação”. O Estudo que elaborado com a colaboração e o envolvimento de
todos os reguladores da RELOP, beneficiou dos contributos dos participantes na
conferência que apontaram para a necessidade do estudo ser aprofundado segundo
três dimensões distintas:
Introdução de informação relacionada com os modelos de governança dos novos
membros da RELOP (AGER de S. Tomé e Príncipe e do CNELEC de
Moçambique);
Aprofundamento da análise das relações institucionais das entidades reguladoras
com os consumidores e os governos garantindo a auscultação de todos os
agentes de mercado;
Elaboração de recomendações que se revelarem apropriadas em função das
conclusões do estudo.
A presidência da RELOP apresentou o portal RELOP (www.relop.org) contribuindo,
assim, para a concretização de um dos principais desígnios da criação da RELOP: a
de institucionalizar uma plataforma de cooperação e de partilha de informação entre
os reguladores de energia dos Países de Língua Oficial Portuguesa. Este projecto
colaborativo da RELOP será, essencial, não só para a divulgação das actividades da
Associação, mas também como instrumento privilegiado de partilha de informação
entre os reguladores RELOP.
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No decorrer da Conferência foi, também, formalizado e assinado um acordo de
cooperação entre a RELOP e a ARCTEL-CPLP (Associação dos Reguladores de
Comunicações e Telecomunicações da Comunidade de Países de Língua
Portuguesa). Esta iniciativa de parceria entre as duas Associações tem como
principal objectivo estabelecer a troca de informação e a partilha de experiências no
âmbito da regulação dos mercados do sector das Comunicações e da Energia, de
forma a criar um ambiente institucional e regulatório propício ao reforço da
cooperação a nível da CPLP, assim como potenciar o reforço da cooperação
intersectorial.
O alargamento da RELOP, também, esteve presente na II.ª Conferência. A
Associação foi constituída inicialmente pelos cinco Reguladores existentes, sendo
seu desejo comum o alargamento da Associação a todos os PLOP na sequência da
criação de novas entidades reguladoras. Assim, e após um ano de existência, a
RELOP beneficiou da adesão de dois novos membros: a AGER (Autoridade Geral
de Regulação de S. Tomé e Príncipe) e o CNELEC (Conselho Nacional de
Electricidade de Moçambique).
A Assembleia-Geral da RELOP, realizada no dia 6 de Julho, tomou a decisão de
reconduzir a ERSE na Presidência da Associação por mais um ano, estabelecendo
ainda que, a II.ª Conferência da RELOP será realizada em 2010, no Brasil,
organizada em parceria pela ANEEL (Agência Nacional de Energia Eléctrica) e a
ANP (Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis).

Cidade da Praia, 8 de Julho de 2009

