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PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA 
 

 

Reguladores Egípcios e Portugueses debatem alterações e soluções no sentido de 

liberalizar o mercado do gás natural. 
 

 

Lisboa, 17 de Abril de 2018  

 

No contexto do seu papel fundamental de apoiar as autoridades reguladoras de energia do Mediterrâneo 

Meridional, a MEDREG facilitou a organização de uma visita de estudo técnico entre a recentemente 

estabelecida autoridade reguladora do gás Egípcia (a GasReg), e a autoridade reguladora Portuguesa (ERSE), 

para debater experiências na área da regulação relacionadas com a liberalização dos mercados do gás. A 

visita de estudo foi financiada pela Comissão europeia, no âmbito de um instrumento de intercâmbio de 

informações em matéria de assistência técnica (TAIEX). 

 

Composta pelo Diretor Executivo, o Sr. Karem Mahmoud, e três colegas, a delegação da GasReg teve acesso 

a informações disponibilizadas pelos peritos da ERSE sobre a experiência de Portugal na abertura do seu 

mercado do gás, com ênfase na gestão de contratos pré-existentes, oportunidades para alinhar a liberalização 

do mercado com a reforma dos preços, a elegibilidade dos clientes e a implementação prática do processo de 

liberalização. 

 

Ao cumprimentar os seus colegas Egípcios, o Sr. Alexandre Santos, Presidente da MEDREG e membro do 

Conselho da ERSE, afirmou: 

 

“Na sequência dos dois anteriores workshops técnicos organizados pela MEDREG para a GasReg, esta 

visita de estudo é uma oportunidade inestimável para partilhar experiências pessoalmente. O sector do gás é 

relativamente jovem em Portugal, portanto estamos contentes por poder partilhar o nosso conhecimento 

recente com a GasReg como forma de apoiar a liberalização do seu próprio mercado do gás.”  

 

Houve debates animados e concretos entre colegas da GasReg e da ERSE sobre como o mercado Egípcio 

poderá evoluir para um enquadramento liberal e rentável, com a partilha específica de elementos que deverão 

ser considerados durante o desenvolvimento de uma metodologia tarifária que permita um acesso não 

discriminativo à rede. 

 

Após a conclusão do workshop, o Sr, Karem Mahmoud declarou que: 

 

“Esta partilha de experiências aumentou a nossa capacidade para acompanhar e sustentar a transição para 

um mercado do gás aberto e eficiente. Graças ao intercâmbio positivo que tivemos hoje com a ERSE, 

ficamos a conhecer alguns dos obstáculos a evitar e alguns princípios fundamentais a observar para 

conseguir uma liberalização tranquila do nosso mercado do gás no Egipto.”  

 

Criada há dois meses, a reguladora independente GasReg foi encarregue de aprovar um novo código de 

instalações de gás, uma metodologia para o cálculo de tarifas, regras sobre o Acesso de Terceiros e o 

acompanhamento e a fiscalização das licenças dos intervenientes no sector do gás. Sendo uma entidade nova, 

a GasReg também irá enfrentar muitos desafios relacionados com a implementação de tarifas que reflitam os 

custos, o monitoramento da qualidade dos serviços e o estabelecimento da credibilidade da reguladora.  

 

A MEDREG continuará a apoiar a GasReg e os seus membros da margem sul na reforma do seu mercado da 

energia, com o objetivo de atrair investimentos, proteger e oferecer mais opções aos consumidores, bem 

como facilitar a integração de energias renováveis.   
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A MEDREG está atualmente a trabalhar no apoio a outra visita de estudo para a reguladora de gás de Israel 

(NGA), que está atualmente a abrir o seu mercado doméstico do gás e gostaria de estudar os procedimentos 

implementados por outras reguladoras que enfrentaram o mesmo tipo de transição. As entidades reguladoras 

Espanholas e Turcas, CNMC e EMRA, ofereceram-se para serem anfitriãs de um debate técnico com os 

colegas Israelitas em Maio de 2018. 

 

XXXX 

 
A MEDREG é a Associação das Reguladoras de Energia Mediterrânicas, que reúne 25 entidades 

reguladoras de 21 países, abrangendo a União Europeia (UE), os Balcãs e o Norte de África. As reguladoras 

mediterrânicas trabalham em conjunto para promover uma maior compatibilidade entre os mercados de 

energia regionais e a sua legislação, procurando uma integração progressiva do mercado na bacia Euro-

Mediterrânica. Através da cooperação constante e do intercâmbio de informações entre os membros, a 

MEDREG visa promover os direitos dos consumidores, a eficiência energética, o investimento e 

desenvolvimento de infraestruturas com base em sistemas energéticos seguros, rentáveis e sustentáveis em 

termos ambientais. A MEDREG atua como uma plataforma que disponibiliza a troca de informação e 

assistência aos seus membros, bem como atividades de desenvolvimento de competências através de 

videoconferência, sessões de formação e workshops, bem como iniciativas práticas personalizadas. O 

Secretariado da MEDREG está sediado em Milão, na Itália. Para mais informação, visite www.medreg-

regulators.org  

 

A MEDREG é cofinanciada pela União Europeia. 

 

A ERSE (Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos) é a Autoridade Reguladora dos Serviços de 

energia em Portugal. É responsável pela regulação dos setores da eletricidade, de gás natural e mobilidade 

elétrica em Portugal. É membro da MEDREG.  

 

A GasReg é a Reguladora do Gás Egípcia criada em Fevereiro de 2018. É responsável pela regulação do 

setor do gás no Egipto e é membro da MEDREG.  

 

A TAIEX é o instrumento de intercâmbio de informações em matéria de assistência técnica da Comissão 

Europeia. É responsável por apoiar as administrações públicas relativamente à aproximação, aplicação e 

cumprimento da legislação da UE bem como facilitar a partilha das melhores práticas da UE. Está ao dispor 

de países candidatos e potenciais candidatos, países aderentes e também países envolvidos na Política 

Europeia de Vizinhança e à Rússia. 

 

 

Para obter informação adicional, entrevistas e conteúdos relacionados, por favor contactar:  

Daphné Lacroix 

Diretora de Comunicação da MEDREG 

Tel: (+39) 026 55 65 553  

Tlm.: (+39) 389 69 11 797 

dlacroix@medreg-regulators.org    
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