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I CONFERÊNCIA ENERGIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA 

CPLP 
(Evento Carbono 0) 

Cascais, 24 e 25 de Junho de 2015 
 

Centro de Congressos do Estoril 
 

PROPOSTA DE PROGRAMA 

(Oradores e Moderações em confirmação) 

 

 

A I Conferência Energia para o Desenvolvimento da CPLP pretende valorizar a capacidade endógena 
na CPLP para se afirmar como um ator global no mapa da energia mundial enquanto plataforma 
intercontinental para a concertação politica e diplomática; parceiro de cooperação técnica, económica 
e financeira; interlocutor para a criação de negócios e geração de riqueza; agente na produção de 
investigação, ciência e tecnologia, e dinamizador de um modelo global de soberania energética e 
desenvolvimento para o séc. XXI.   
 
Pretende-se assim:  

 Valorizar o papel político, económico e financeiro do setor da Energia na CPLP; 
 Reconhecer o potencial geoestratégico e geopolítico do setor à escala global; 
 Incrementar e melhorar as parcerias, o ambiente de negócios, o investimento e os modelos 

de cooperação; 
 Reforçar a produção de conhecimento e sua aplicação ao setor; 
 Criar uma cidadania global para a energia. 

 
A I Conferência Energia para o Desenvolvimento da CPLP terá o seguinte programa. 
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24 de Junho de 2015 
 

9H00/9H45 
 

Sessão de Abertura 
(Auditório principal) 

o Presidente da Câmara Municipal de Cascais 
o Presidente da CE-CPLP 
o Secretario Executivo da CPLP 

 
 Aberta a conferencistas, oradores e convidados registados  
 Presença de representantes das entidades organizadoras e dos apoios institucionais da conferência 

 

 

 
10H00/11H00 

 
1º Painel - Políticas energéticas para o século XXI 

(Auditório principal) 
 

 Proposta de oradores : (brevemente) 
 

 Preside ao Painel: (brevemente) 
 

 Moderação: (brevemente) 
 

 Proposta de temas:  
o Desafios Estratégicos para a energia global – o contributo do petróleo e gás natural 
o Impacto dos novos produtores de energia nos equilíbrios geopolíticos regionais e mundiais e na segurança de abastecimento 
o Papel das novas tecnologias na (re)evolução dos mercados de energia  
o União Energética 
o Politicas energéticas sustentáveis 
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o Impacto da nova produção energética (hidrocarbonetos e renováveis) nas economias nacionais 
o Alterações climáticas e energia 
o Integração regional de mercados energéticos 
o Eficiência energética 
o Desenvolvimento sustentável e hidroeletricidade 

 

11H00/11H30 

Intervalo  
(Espaços comuns do Centro de Congressos) 

 
Bolsa de contactos e negócios; Mostra de empresas do setor da energia; Apresentações corporativas; Mostra de projetos inovadores no setor da energia; 
Eventos paralelos; Exposição do acervo de bens culturais da Campanha Juntos contra a Fome da CPLP 

 

 

 

(Durante todo dia serão realizados painéis em paralelo em diferentes salas) 

 

 
11H30/12H30 

 
2º Painel A – Hidrocarbonetos – Petróleo e Gás 

(Sala 1 - nome do patrocinador) 
 Proposta de oradores : (brevemente) 

 
 Preside ao Painel: (brevemente) 

 
 Moderação: (brevemente) 
 
 Proposta de temas (da responsabilidade dos oradores):  

o Panorama do petróleo e do gás na CPLP 
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o Desenvolvimento dos Estados membros da CPLP com base na exploração dos recursos naturais 
 

 
11H30/12H30 

 
2º Painel B – As energias renováveis nos países da CPLP 

(Sala 2 – nome do patrocinador) 
 

 Proposta de oradores : (brevemente) 
 

 Preside ao Painel: (brevemente) 
 

 Moderação: (brevemente) 
 
 Proposta de temas:  

o Apresentação da ALER 
o Apresentação do Renewables 2014 

Global Status Report 
o Oportunidades e desafios para a 

promoção das energias renováveis nos 
países da CPLP 

 

 
(Espaços comuns do Centro 

de Congressos) 
 

Bolsa de contactos e 
negócios; Mostra de 
empresas do setor da 
energia; Apresentações 
corporativas; Mostra de 
projetos inovadores no 
setor da energia 

 

 
2º Painel C – Eficiência energética 
(Sala 3 – nome do patrocinador) 

 
 Proposta de oradores : (brevemente) 

 
 Preside ao Painel: (brevemente) 

 
 Moderação: (brevemente) 
 
 Proposta de temas:  

o Políticas públicas para a eficiência e 
sustentabilidade energética 

o Certificação energética 
o Novos métodos de gestão de energia  
o Novas tecnologias para a certificação 
o Formação e capacitação para a cidadania 

energética 
o Apresentação de projetos e partilha de 

experiências no desenvolvimento das energias 
renováveis nos países da CPLP 

o Políticas de apoio e planos nacionais de energias 
renováveis 

o Mapeamento de recursos renováveis 

 
Eventos paralelos 

 
a) Apresentação da 

Versão 
Portuguesa do 
Relatório Africa 
Energy Outlook da 
AIE - MAOTE e 
MNE de PT 

 
12H30/13H00 

 
3º Painel - Apresentação do livro “A energia na CPLP” 

(Auditório principal) 
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 Oradores: 
o Secretário Executivo da CPLP, Murade Murargy 
o Autor, Membro da Plataforma para o Crescimento Sustentável e Presidente da Comissão para a reforma da “fiscalidade verde”, Jorge 

Vasconcelos 
o Autora e Jornalista “O Publico”, Lurdes Ferreira 

 
 
 
 
 

13H30/14H30 

Almoço Volante 
(Espaços comuns do Centro de Congressos) 

Bolsa de contactos e negócios; Mostra de empresas do setor da energia; Apresentações corporativas; Mostra de projetos inovadores no setor da energia; 
Eventos paralelos; Exposição do acervo de bens culturais da Campanha Juntos contra a Fome da CPLP 
 

Eventos paralelos 
 

 
14H30/15H30 

 
4º Painel - Perspetivas de investimento na energia nos países da CPLP 

(Auditório principal) 
 

 Proposta de oradores : (brevemente) 
 

 Preside ao Painel: (brevemente) 
 

 Moderação: (brevemente) 
 

 Proposta de temas:  
o Condições de sucesso para a captação de capital privado 
o Investidores financeiros versus investidores industriais 
o Subsídios: promotores ou dissuasores de investimento? 
o Como estimular parcerias entre investidores dos países da CPLP 
o Petróleo, gás, renováveis, biocombustíveis: investimentos complementares ou alternativos? 

 

 
 

Eventos paralelos 
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15H30/16H00 

Intervalo  
(Espaços comuns do Centro de Congressos) 

 
Bolsa de contactos e negócios; Mostra de empresas do setor da energia; Apresentações corporativas; Mostra de projetos inovadores no setor da energia; 
Eventos paralelos; Exposição do acervo de bens culturais da Campanha Juntos contra a Fome da CPLP 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

16H00/17H30 

 
5º Painel A – Hidrocarbonetos – Petróleo e Gás 

(Sala 1 – nome do patrocinador) 
 

 Proposta de oradores : (brevemente) 
 

 Preside ao Painel: (brevemente) 
 

 Moderação: (brevemente) 
 
 Proposta de temas (da responsabilidade dos oradores):  

o Avanços no domínio da tecnologia 
o Prospecção, Pesquisa, Desenvolvimento e Produção, transporte, refinação, derivados e distribuição 
o Indústria transformadora: upstream e downstream  
o Identificação e valorização do potencial dos recursos não-convencionais: petróleo ultra-profundo, gás natural xistoso  
 

 

 
16H00/17H30 

 
5º Painel B – Eletricidade – Hidro e Eólica 

(Sala 2 – nome do patrocinador) 
 

 Proposta de oradores : (brevemente) 
 

 Preside ao Painel: (brevemente) 

 
 
 
 
 
 
 

 
5º Painel C – O terceiro setor e a sustentabilidade energética 

na agenda para o desenvolvimento 
 (Sala 3 – nome do patrocinador) 

 
 Proposta de oradores : (brevemente) 

 

 
Eventos paralelos 

 



 
  

 
 

 
Versão 2015/03/13 

7 

 
 Moderação: (brevemente) 

 
 Proposta de temas:  

o Estado atual e previsões de expansão das 
redes de transporte e distribuição de 
eletricidade e respetivos procedimentos de 
ligação 

o Mecanismos de atribuição de potência e 
remuneração da produção renovável 

o Redes energéticas 
o Redes de transporte e distribuição 
o Ferramentas de modelação de sistemas 

energéticos 
o Smart grids  

 

(Espaços comuns do Centro de 
Congressos) 

 
Bolsa de contactos e negócios; 
Mostra de empresas do setor 
da energia; Apresentações 
corporativas; Mostra de 
projetos inovadores no setor 
da energia 

 

 Preside ao Painel: (brevemente) 
 

 Moderação: (brevemente) 
 
 Proposta de temas:  

o Pobreza energética em países 
energeticamente ricos 

o O envolvimento da sociedade civil no 
investimento: partilha de risco  

o Desenvolvimento Sustentável: o papel do 
Estado, das empresas e do terceiro setor na 
criação de um ambiente favorável ao 
investimento na energia  

 

17H30/18H00 

Intervalo 
(Espaços comuns do Centro de Congressos) 

 
Bolsa de contactos e negócios; Mostra de empresas do setor da energia; Apresentações corporativas; Mostra de projetos inovadores no setor da energia; 
Eventos paralelos; Exposição do acervo de bens culturais da Campanha Juntos contra a Fome da CPLP 
 

 

 
18H00/18H45 

 
6º Painel - Lançamento da década “Sustainable Energy for All” nos países da CPLP” 

(Auditório principal) 
 Proposta de oradores : (brevemente) 

 
 Preside ao Painel: (brevemente) 
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 Moderação: (brevemente) 
 
 

 
19H30 

 
Jantar-Debate: “Fome de Energia” 

Casino do Estoril 
(inscrição obrigatória) 

 
 Durante o jantar seriam apresentadas boas práticas de projetos de ONGD (com o envolvimento das organizações e autoridades locais) com potencial de 

criação de sinergias e parcerias com modalidades de investimento do sector privado e/ou publico. O jantar terá as seguintes intervenções: 
o O contributo da energia para a Segurança Alimentar e Nutricional na CPLP, por Augusto Manuel Correia, Prof. Catedrático do Instituto Superior 

de Agronomia; 
o Energias renováveis como potenciadoras de uma economia circular na agro-indústria, por João José Fernandes, Presidente da Oikos - 

Cooperação e Desenvolvimento; 
o Eletrificação Rural: O papel das renováveis, a necessidade de investimento público e a urgência da sustentabilidade, por Miguel Silva, Diretor da 

Tese Sem Fronteiras 

 

 

 

 

25 de Junho de 2015 
 

9H30/10H00 
 

Sumário do Dia Anterior 
(Auditório principal) 
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(Durante todo dia serão realizados painéis em paralelo em diferentes salas) 

 

 
10H00/11H00 

 
7º Painel - Oportunidades de financiamento de projetos regionais no setor da energia 

 (Auditório principal) 
 

 Proposta de oradores : (brevemente) 
 

 Preside ao Painel: (brevemente) 
 

 Moderação: (brevemente) 
 

 Proposta de temas:  
o Perspetivas de financiamento de projetos de energia para os Estados membros da CPLP; 
o Condições de sucesso para a captação de financiamentos multilaterais; 
o Programas de desenvolvimento do setor da energia para o espaço da CPLP. 

 

 

11H00/11H30 

Intervalo  
(Espaços comuns do Centro de Congressos) 

 
Bolsa de contactos e negócios; Mostra de empresas do setor da energia; Apresentações corporativas; Mostra de projetos inovadores no setor da energia; 
Eventos paralelos; Exposição do acervo de bens culturais da Campanha Juntos contra a Fome da CPLP 
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11H30/12H30 8º Painel A – Hidrocarbonetos – Petróleo e Gás 
(Sala 1 – nome do patrocinador) 

 
 Proposta de oradores : (brevemente) 

 
 Preside ao Painel: (brevemente) 

 
 Moderação: (brevemente) 
 
 Proposta de temas (da responsabilidade dos oradores):  

o Parcerias para a investigação e desenvolvimento 
o Funcionamento e regulação de mercados 
o Mercado e bolsa de combustíveis e atração de capital 
o Fusões e aquisições 
o Enquadramento jurídico das atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural 
o Regime fiscal da indústria de exploração e produção 
o O impacto da volatilidade do preço do petróleo 
o A formação de parcerias e joint-ventures como forma de agregar competências técnicas, capital e tecnologia e como fator de redução do risco 

inerente às atividades petrolíferas 
o As vantagens da Padronização como meio de combater aumentos de custos e restrições de capital 
 

Eventos paralelos 

 

 
11H30/12H30 

 
8º Painel B – Eletrificação Rural 
(Sala 2 – nome do patrocinador) 

 
 Proposta de oradores : (brevemente) 

 
 Preside ao Painel: (brevemente) 

 

 

 

(Espaços comuns do Centro de 
Congressos) 

 
 

 
8º Painel C – Bioenergia 

 (Sala 3 – nome do patrocinador) 
  
 Proposta de oradores : (brevemente) 

 
 Preside ao Painel: (brevemente) 

 

 
Eventos paralelos 

 
b) Apresentação da 

Comissão 
especializada em 
Energia da CE-
CPLP 
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 Moderação: (brevemente) 
 
 Proposta de temas:  

o Apresentação de projetos e partilha de 
experiências no desenvolvimento de 
projetos de pequena escala de energias 
renováveis nos países da CPLP 

o Políticas nacionais de eletrificação rural e 
de miniredes 

o Redes inteligentes e microprodução 
o Capacitação e formação das populações 

locais 
o Network for the 21st Century) 

 

 

Bolsa de contactos e negócios 
; Mostra de empresas do setor 
da energia; Apresentações 
corporativas; Mostra de projetos 
inovadores no setor da energia 

 

 Moderação: (brevemente) 
 
 Proposta de temas:  

o A bioenergia no centro do combinado 
energético 

o Biocombustíveis 
o Biomassa para produção de eletricidade 

em grande escala e para uso doméstico 
 
 

12H30/13H00 

Intervalo  
(Espaços comuns do Centro de Congressos) 

 
Bolsa de contactos e negócios; Mostra de empresas do setor da energia; Apresentações corporativas; Mostra de projetos inovadores no setor da energia; 
Eventos paralelos; Exposição do acervo de bens culturais da Campanha Juntos contra a Fome da CPLP 

 

Eventos paralelos 
 

 


