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Breve apresentação RELOP

2www.cplp.org

❖É uma organização 
internacional, focada na 
promoção de capacitação 
profissional e partilha de 
conhecimento entre 
especialistas e profissionais 
das Entidades-Membro 

❖Conta atualmente com 12 
membros de 6 países
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Breve apresentação RELOP



Principais atividades e projetos em curso
❖ Prémios Técnicos de Regulação Maria Cristina Portugal – reconhecimento e 

premiação de texto ou artigo científico de autoria dos técnicos da RELOP, no âmbito de matérias 
de interesse para as entidades reguladoras da Associação. 

➢ Próxima Edição novembro/dezembro 2022

❖ Formação entre Pares – sessões de capacitação e formação profissional entre membros da 

RELOP, permitindo a partilha de conhecimentos entre os quadros técnicos dos membros

➢ Sessões exclusivas aos membros

❖ Formação técnica sobre regulação – ações de formação especializadas e profissionais, 

em língua portuguesa, para os membros da RELOP

➢ Sessão exclusiva aos membros a 10 de novembro de 2022

❖ Conferência Anual da RELOP – encontro anual para debate de alto nível sobre temas 

inovadores acerca da regulação e setor energético nos países das Entidades-Membro, usufruindo 
do conhecimento de diferentes realidades

➢ Evento aberto ao Público. Terá lugar no dia 9 de novembro de 2022, na Fundação Dr. 
Cupertino de Miranda, no Porto
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Principais atividades e projetos em curso

❖ Para acompanhar as nossas atividades consulte:
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www.relop.org

www.facebook.com/EnergiaRELOP/

www.linkedin.com/company/relop/

http://www.relop.org/
http://www.facebook.com/EnergiaRELOP/
http://www.linkedin.com/company/relop/


Principais expectativas quanto à obtenção  do 
Estatuto de Observador Consultivo da CPLP
❖Estreita colaboração com a CPLP com vista à promoção e difusão 

da Língua Portuguesa

❖Sinergia no desenvolvimento de atividades de interesse comum

❖Estreitamento de contactos

❖Contributo do sector energético para as atividades desenvolvidas 
pela CPLP

6



7

OBSERVADORES CONSULTIVOS DA CPLP 

www.cplp.org

www.facebook.com/comunidade.paises.lingua.portuguesa

twitter.com/_cplp

www.youtube.com/user/canalcplp/videos

http://fotos.sapo.pt/cplpmultimedia/albunsCPLP - Secretariado Executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa
Palácio Conde de Penafiel
Rua de S. Mamede ao Caldas, nº 21
1100-533 Lisboa - Portugal
Tel.: +351 21 392 85 60
Fax: + 351 21 392 85 88

http://www.facebook.com/comunidade.paises.lingua.portuguesa

