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2017  WORLD ENERGY COUNCIL EXECUTIVE ASSEMBLY / WORLD ENERGY WEEK 

Um denso programa ao longo dos quatro dias da World Energy Week de 2017, consti-

tuiu um desafio plenamente vencido, conforme apreciação de inúmeros participantes e 

como formalmente expresso em carta dirigida ao Presidente da Direcção da APE pelo 

Chairman do Council Younghoon David Kim.  
 

O evento registou cerca de 400 presenças de mais de 60 países, incluindo delegados e 

membros dos Future Energy Leaders, além de convidados e responsáveis governamentais, nomeadamente o Ministro da Energia  da 

Lituânia, o Ministro da Energia da Argélia, a Vice Ministra da Energia da Namíbia, o Secretário de Estado das Infra-estruturas da 

Eslovénia, e o Subsecretário da Energia dos Emiratos Árabes Unidos que, no último dia, participaram no World Energy Leaders’ 

Summit e no Energy Trilemma Summit. 
 

Nesta Newsletter, sem pretender fazer um relato exaustivo do evento, incluem-se alguns apontamentos sobre algumas sessões. As 

apresentações que foram disponibilizadas podem ser acedidas no website da APE.  

DE ‘EXECUTIVE ASSEMBLY’ PARA ‘WORLD ENERGY WEEK’ 

A realização da ‘Executive Assembly’ World Energy Council tem sido, ao 

longo dos anos, oportunidade para agregar outras actividades internas e 

externas. Assim, para além da Assembleia Geral, incluem-se actualmente 

neste evento: ‘Secretaries Day’, ‘Global Plenary’, ‘Regional Meetings’; 

Workshops temáticos, reuniões dos Órgãos do Gestão do Council, Reuni-

ões do ‘Future Energy Leaders’, Conferência do Comité Organizador e, 

no último dia, promovendo a projecção ao exterior, a ‘Energy Trilemma 

Summit’ e ‘World Energy Leaders’ Summit’, para que são convidados res-

ponsáveis de alto nível empresarial e político. 

Reconhecendo esta complexidade, que fez ganhar uma projecção e am-

plitude que a anterior denominação ‘Executive Assembly’ não abarcava, 

este ano em Lisboa o Council adoptou, para a globalidade do evento, a 

denominação World Energy Week. 

REVISÃO ESTRATÉGICA DO WORLD ENERGY COUNCIL 

Face à Grande Transição que está em curso em todo o sector energético, é 

oportuno, e mesmo necessário, repensar o posicionamento estratégico do 

World Energy Council, para consolidar a sua presença no contexto mundial e 

enriquecer o retorno que é proporcionado aos membros. Este tema, que tem 

vindo a ser desenvolvido ao longo de 2017 por um grupo de trabalho que 

efectuou entrevistas com responsáveis do sector e recebeu contributos dos 

comités membros, foi também objecto de discussão durante a World Energy 

Week, nomeadamente durante o Secretaries Strategy Day (que abriu o pro-

grama) e nas reuniões dos Regional Groups. 

Este processo tem como objectivo assegurar que o Council mantenha a sua 

relevância e influência a nível global, colocando na agenda dos responsáveis 

empresariais e políticos do sector perspectivas independentes e informadas sobre os tópicos em discussão e antecipando as transfor-

mações em curso. Cumpre-se assim a missão que o World Energy Council se atribuiu, de promover, com neutralidade e transparên-

cia, a segurança, sustentabilidade e acessibilidade da energia, para benefício de todos.  
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ALTO PATROCÍNIO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Cumpre destacar a concessão do Alto Patrocínio do Presidente da República, bem 

como a sua anunciada presença no encerramento, cancelada devido às trágicas 

consequências dos incêndios que assolaram o País nesses dias. Ainda assim, o Se-

nhor Presidente quis distinguir este evento, tendo enviado uma Mensagem que foi lida 

na sessão plenária do World Energy Leaders’ Summit/Energy Trilemma Summit.   

Mensagem de Sua Excelência o Presidente da República 

Saúdo a Associação Portuguesa da Energia e todos os participantes da World Energy Council’s Executive Assembly Week pela organização 

deste importante momento de reflexão, em Lisboa. 

Por motivos imprevistos, não poderei estar convosco, mas formulo votos de êxito para a vossa iniciativa. 

A energia é um sector vital para o funcionamento das economias e das sociedades, com destaque para a crescente preocupação com a susten-

tabilidade ambiental e gestão eficiente dos recursos como, por exemplo, sol, água, vento, minérios, gás ou biomassa. 

É fundamental que a reflexão sobre a energia enquanto bem ou activo transaccionável tenha em conta vertentes cruciais como a segurança e a 

escassez de alguns recursos, políticas públicas de médio prazo, regulação eficaz ou a incerteza da geopolítica. 

Apesar de depender de importações de petróleo e de gás natural, Portugal tem mostrado o seu potencial no domínio das energias renováveis e 

é um mercado aberto ao investimento, com provas dadas na inovação. 

Um encontro de alguns dos melhores especialistas mundiais em energia é sempre uma oportunidade de aprendizagem para todas as partes, pelo 

que concedi o Alto Patrocínio da Presidência da República, estando certo de que o vosso trabalho em Lisboa gerará ‘boa energia’ para o mundo. 

Lisboa, 19 de Outubro de 2017 

Marcelo Rebelo de Sousa 

WORLD ENERGY LEADERS' SUMMIT E ENERGY TRILEMMA SUMMIT 

O último dia da World Energy Week foi ocupado por duas reuniões que se iniciaram com 

uma sessão plenária conjunta, na qual foi lida a Mensagem do Senhor Presidente da Repú-

blica, que não pôde estar presente por motivo dos trágicos acontecimentos nesses dias ocor-

ridos. 

O World Energy Leaders' Summit, com participa-

ção por convite e que reúne gestores e responsá-

veis governamentais, dividiu-se em quatro sessões 

sob o tema geral ‘The Grand Transition and Future 

of Energy Business’, abordando ‘New Dynamics of Natural Gas and LNG Markets’, 

‘Blockchain: What is it and what is the potential for the energy sector?’, ‘Digitalisation and 

the Energy Sector’ e ‘Decentralised Systems and Regional Interconnection: How to improve a 

country’s Energy Trilemma balance’, sendo que para este ultimo tema foi convidado o Se-

nhor Secretário de Estado da Energia, que se fez representar pelo Director Geral de Energia 

e Geologia. 

O Energy Trilemma Summit é uma sessão com participação aberta, visando o diálogo entre responsáveis do sector e o público interes-

sado. Após a sessão conjunta da manhã foi desenvolvido o  tema geral ‘How to Improve Energy Trilemma Balance in an Era of Inno-

vation’ nos paineis ‘Decentralised systems for 1.1 billion people without access’ e ‘Climate Change and the Road to Resilience’. 
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FUTURE ENERGY LEADERS’ SUMMIT  

Em paralelo com a World Energy Week decorreu o Future Energy Lea-
ders’ Summit, um evento dedicado à comunidade de jovens profissio-

nais com menos de 35 anos de todos os sectores da energia e regiões 

do mundo, os Future Energy Leaders ou FEL 100, fórum criado pelo 

World Energy Council e constituído mediante exigente selecção de 

candidatos.  

 

Neste encontro anual, a comunidade FEL 100 partilha e debate o pro-

gresso das várias taskforces que tem activas, que incluem assuntos co-

mo as alterações climáticas, digitalização, transição energética e efici-

ência energética. Em diversos painéis, em que participaram convida-

dos, incluindo o Chairman do Council, foram debatidas as sinergias entre inovação, 

regulação e políticas. No painel Firestarter, o tema da motivação, com evidente rele-

vância para essa audiência, foi objecto de uma sessão dinamizada por Ângelo Ra-

malho, CEO da Efacec e Vice-Presidente da APE, que partilhou com os futuros líderes 

a sua inspiradora jornada profissional e pessoal. 

 

Uma vez que o encontro dos FEL decorreu em Lisboa, foi possível a participação, 

como observadores, de 10 jovens profissionais portugueses indicados pela REN, 

Repsol Portugal, Endesa Portugal, Deloitte e Efacec que, assim, tiveram oportunidade 

de contactar com esta dinâmica comunidade. 

CONFERÊNCIA ANUAL DA APE 

Integrada no Programa da World Energy Week, a APE realizou, no dia 18 de 

manhã, a sua Conferência Anual com o tema geral ‘Keeping Ahead of Energy 

Challenges’, que reuniu mais de cento e cinquenta presenças. 

A Conferência dividiu-se em dois painéis, presididos, respectivamente, por Ânge-

lo Ramalho (EFACEC) e José Gonçalves (Accenture): o primeiro, 

‘Descarbonização da Economia’, teve como oradores Pedro Neves Ferreira, EDP 

(Produção de electricidade com baixas emissões de carbono), Fernando Nunes 

da Silva, IST (Descarbonização do sector dos transportes) e Vasco Ferreira, Co-

missão Europeia (Eficiência e redução dos GEE). O segundo painel, 

'Reformulação dos mercados de electricidade’, teve como oradores Nuno Ribei-

ro da Silva, Endesa (A visão de um Comercializador), Artur Trindade, OMIP (A 

visão do Operador de mercado) e Cristina Portugal, ERSE (A visão do Regulador).  

A APE agradece ao Senhor Ministro da Economia ter aceite o convite para discursar na Sessão de Abertura da Conferência, presen-

ça, contudo, que foi forçado a cancelar devido ao luto nacional decretado nesses dias, tendo o Chairman do World Energy Council 

Younghoon David Kim realizado a intervenção inicial.  
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