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1

INTRODUÇÃO E OBJECTIVOS

1.1 Enquadramento do
presente documento de
trabalho
Um dos produtos a apresentar no âmbito
do projecto financiado pela União Europeia
de Reforço de um Mercado Energético
Regional Sustentável na região EA-SAIO (ESREM) é o do reforço da capacidade
da RERA de influenciar proactivamente
desenvolvimentos energéticos regionais,
incluindo o comércio transfronteiriço de
energia. Na sua 39.ª reunião virtual de
30 de Outubro de 2021, os Ministros
da SADC responsáveis pelo pelouro da
energia –
(i)

tomaram
conhecimento
da
recomendação sobre o reforço e a
transformação da RERA, deixando
de ser uma associação para se
transformar
numa
Autoridade
Regional Reguladora de Energia da
SADC (SARERA); e
(ii) orientaram o Secretariado da SADC
no sentido de, com a assistência
da RERA, avaliar e analisar as
recomendações e os impactos
constantes no relatório sobre o
Quadro e Roteiro para a Criação
de uma Autoridade Regional
Reguladora de Energia para a
SADC, e apresentar um relatório na
próxima reunião.
A tarefa coube à CPCS, em associação
com a Econoter e Multiconsult, no âmbito
do projecto ESREM.
Um objectivochave do projecto ESREM é de apoiar
a implementação de um conjunto de
estudos já concluídos para a região
EA-SA-IO, particularmente nas áreas
de desenvolvimento de um quadro
regulatório
harmonizado
regional,
criação
de
capacidades
visando
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promover
instituições
reguladoras
regionais harmonizadas e a criação de
uma estratégia regional sintetizada para
as energias renováveis e a eficiência
energética.
Parte do projecto requer que o consultor
elabore uma Carta para a criação de
uma nova autoridade reguladora regional
que possa substituir a actual Associação
Regional das Reguladoras de Energia
da África Austral (RERA). Para apoiar
o debate e a tomada de decisões
intergovernamentais, o Secretariado
do SADC e RERA solicitaram também,
através do ESREM, que o consultor se
debruce sobre os relatórios anteriores
e os resuma num caso de negócio
conciso cujas linhas gerais passamos a
apresentar.

1.2 O contexto da criação da
SARERA
A RERA foi criada em 2002 e tem a
sua sede em Windhoek, Namíbia. Foi
criada ao abrigo do Tratado da SADC e
do Protocolo de Energia de 1996 para
resolver os muitos desafios enfrentados
pelo sector de electricidade em toda a
região. Os impedimentos à interconexão,
o comércio e a segurança do
fornecimento da electricidade na região
são de vária ordem: políticos, jurídicos,
financeiros, técnicos e regulatórios. O
progresso para a resolução dos referidos
desafios tem sido mais lento do que se
esperava, e não se conseguiu levar
adiante muitos projectos energéticos
transfronteiriços, apesar de terem uma
relação custo-benefício extremamente
positiva. A própria RERA tem feito
esforços consideráveis no sentido de
tentar afastar os referidos impedimentos,
em colaboração com o SAPP e outras
iniciativas da SADC, por exemplo através
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da elaboração e emissão em 2010 das
suas Directrizes Regulatórias para o
Comércio Transfronteiriço de Energia,
a pedido dos Ministros de Energia da
SADC na sua reunião de Abril de 2010
em Luanda. Embora a RERA tenha
como compromisso a realização de um
progresso real no sentido de ultrapassar
os referidos constrangimentos, a sua
actual estrutura institucional e os seus
poderes limitados militam contra esse
desiderato. As Directrizes são apenas
linhas de orientação; a única forma
de poderem atingir o seu objectivo é
as autoridades reguladoras nacionais
optarem por as adoptar e implementar
na prática.
O conceito de transformação da RERA
em autoridade reguladora regional com
poderes reforçados ao nível regional
não é novo. Ao longo da última década,
um conjunto de documentos analíticos
e estratégicos chave adoptados pelos
governos dos Estados membros da SADC
fez uma análise dos diferentes entraves
ao alcance das metas e dos objectivos
para o sector de electricidade na região
da SADC. Tem-se destacado uma
mensagem consistente: a necessidade
de transformar a RERA numa autoridade
reguladora reforçada a nível regional
como um factor decisivo do sucesso em
impulsionar as mudanças necessárias
a serem implementadas pelos Estados
membros, para criarem um ambiente
favorável para investimentos em infraestruturas na electricidade. Dentre os
referidos documentos destacam-se os
seguintes:
(i)

O Plano Director Regional de
Desenvolvimento de Infra-estruturas
(RIDMP) de 2012 – recomendou a
transformação da RERA no sentido
de deixar de ser uma associação de
autoridades reguladoras nacionais
com o mandato de coordenação
para se tornar numa autoridade
encarregada do mandato de
implementar políticas e quadros

acordados, e fazer respeitar as
decisões regulatórias concordadas.
Esta recomendação foi adoptada
pelos Chefes de Estado e de
Governo da SADC.
(ii) A Estratégia e Plano de Acção
para as Energias Renováveis e a
Eficiência Energética (REEESAP)
2016-2030 e o plano actualizado
de 2020 ambos reforçaram a
necessidade de fortalecer a RERA
e encarregaram a RERA de estudar
a possibilidade da sua migração
para uma autoridade energética
regional para dar maior ímpeto ao
comércio transfronteiriço e à criação
de um ambiente de investimentos
reforçado para projectos de energias
renováveis e eficiência energética.
(iii) O Plano Estratégico Indicativo
Regional
de
Desenvolvimento
(RISDP) 2020-2030 identificou uma
medida visando criar e reforçar as
capacidades e os mandatos de
instituições regionais tais como o
SAPP e a RERA, e especificamente
incluiu uma meta para a criação
de uma nova RERA enquanto
autoridade, tendo como prazo o
ano de 2026, através da elaboração
e
adopção
do
necessário
instrumento legal (uma Carta)
criada no âmbito da SADC como
organização subsidiária.

1.3 Insegurança energética
regional persistente
Apesar dos recursos energéticos
consideráveis,
principalmente
renováveis, um conjunto de países
na região da África Austral continua a
fazer face à insegurança energética; de
facto, em alguns países, a situação não
melhorou quase nada nos últimos trinta
anos.
Sem acesso a uma energia fiável a partir
das redes, as economias da região não
podem ter crescimento ou planificar para
o futuro. Sem o fornecimento básico
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de electricidade, os cidadãos da região
ficam em atraso na sua educação, saúde
e capacidade de sair da pobreza.
Uma das intervenções críticas que
o Protocolo de Energia e os planos
estratégicos e projectos sucessivos têm
tentado implementar é a identificação
e implementação de grandes projectos
de energias (renováveis). Uma vez que
os governos do subcontinente na sua
maioria não têm o poder financeiro para
financiar e construir grandes projectos de
produção de energia, as referidas centrais
têm sido desenvolvidas em grande parte
pelo financiamento do sector privado
geralmente com garantias das instituições
financeiras internacionais. Os projectos
bem-sucedidos têm tido a tendência de
ser concentrarem nos poucos Estados
onde o saldo risco- recompensa para
os investimentos tem sido positivo,
salientando a necessidade de um
ambiente favorável de investimentos em
toda a região.
Apesar de quase trinta anos de
esforços, relativamente poucos projectos
chegaram a efectivar-se na totalidade
e ainda persistem estrangulamentos
técnicos significativos, o que quer dizer
que, mesmo quando a capacidade de
produção existe de facto, nem sempre
pode ser evacuada/transportada até aos
utilizadores finais.
Muitos Estados têm feito grandes
esforços visando melhorar os seus
ambientes nacionais de investimentos,
mas a situação global continua a ser
relativamente fraca. Os problemas são
bem-conhecidos: estruturas industriais
potencialmente anticompetitivas, fraca
fiabilidade creditícia do comprador
nacional, fraca recuperação de receitas
para se pagar pela energia e investir nas
redes e outros riscos (político, jurídico e
regulatório) no sector de electricidade.
A nível nacional, estes problemas
estão a ser atacados aos poucos em
alguns Estados, em particular através
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da promulgação de novas legislações
e a criação de autoridades reguladoras
nacionais (ARN) com autonomia de
tomada de decisões na determinação de
preços, aprovação de regras de acesso
de terceiros, outorga de licenças às
operadoras e imposição do cumprimento
de regras, entre outras medidas, para
os respectivos sectores energéticos
nacionais.
No
entanto,
nenhuma
autoridade desse tipo existe ao nível
regional na SADC.

1.4 Poder limitado da RERA
para impulsionar o
comércio regional
1.4.1 Estrutura legal e composição da
RERA
A RERA foi criada como uma organização
sem fins lucrativos ao abrigo das leis
da Namíbia em 2003. Em 2010, foi
assinado um acordo entre a RERA e o
Governo da República da Namíbia sobre
o acolhimento do Secretariado da RERA
para efeitos de facilitação da acreditação
diplomática da Associação como uma
instituição subsidiária da SADC.
A RERA é constituída como uma
associação à qual as autoridades
reguladoras nacionais (ARN) podem
fazer pedidos de filiação. É financiada
pelos membros, que são as reguladoras.
A Associação foi avaliada como tendo
recursos
financeiros
e
humanos
insuficientes para impulsionar as
iniciativas
regulatórias
regionais
acordadas para a mesma ao ritmo
necessário para se manter em sintonia
com os planos regionais .
A RERA, pela sua constituição, tem
poderes limitados. O seu papel foi
alargado por forma a abranger toda a
«energia» na região sem a extensão dos
seus poderes. O seu mandato actual
abrange:
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1.
2.
3.
4.

o reforço de capacidades e a partilha
de informação
a facilitação da política, legislação e
comércio do sector energético
protecção do consumidor e serviços
de comunicação
cooperação regulatória regional.

A RERA elaborou e emitiu uma série
significativa de directrizes, quadros e
conjuntos de ferramentas em benefício
das ARN, incluindo acordos modelo
e metodologias de determinação de
preços para as transacções e o comércio
transfronteiriços. Se os princípios dos
referidos modelos regulatórios fossem
adoptados de maneira uniforme em
todos os 16 Estados membros da SADC,
o ambiente de investimento ganharia em
matéria de transparência e previsibilidade,
baixando significativamente os riscos
dos investidores e garantindo as
condições necessárias para projectos
de investimento financiáveis. Contudo,
embora o seu papel de apoio tenha
demonstrado ter um valor significativo
para os sectores de electricidade da
região, a RERA não tem nenhuma
autoridade legal e reguladora para fazer
aplicar os seus instrumentos reguladores
sobre as partes que comercializam
dentro do SAPP, que podem ser
pessoas registadas e autorizadas pelas
autoridades
reguladoras
nacionais.
Embora possa emitir orientações, as
ARN (e os governos) podem escolher se
adoptam os seus princípios ou não. Esta
falta de poder de fazer aplicar as normas
a nível regional foi identificada pelos
sucessivos documentos de estratégias e
de políticas como um factor significativo
que atrasa o desenvolvimento de um
ambiente de comércio favorável para
o investimento em infra-estruturas
energéticas.

1.4.2 Precedentes para as autoridades
reguladoras regionais de
electricidade
As
transacções
comerciais
transfronteiriças
de
electricidade
acontecem em muitas regiões e existem
vários precedentes notáveis para a
criação de uma reguladora regional de
electricidade. Em cada caso, o organismo
regional é estruturado e potenciado
para resolver um conjunto particular de
circunstâncias, decorrendo da estrutura
singular de cada relevante Tratado ou
conjunto de leis, e, em cada instância,
as referidas circunstâncias diferem.
A fundamentação lógica consistente
é, no entanto, que, onde o comércio
atravessa a fronteira de uma jurisdição
legal específica, as questões que
podem ser reguladas de forma efectiva
pelas jurisdições individuais requerem
a criação de uma autoridade que tenha
poderes ao nível transfronteiriço.
Diferentes jurisdições legais, mas um
único país
Alguns desses organismos reguladores
regionais foram criados ao nível federal
dentro de um único país onde os
Estados individuais têm jurisdição sobre
questões de energia, tais como nos EUA
(FERC) e na Índia (CERC), mas, onde
se realiza o comércio transfronteiriço de
electricidade, é a reguladora federal que
tem jurisdição.
Cooperação
regulatória
imposição do cumprimento

e

não

Na Europa, ACER é uma agência
de cooperação entre as reguladoras
nacionais de energia. Tanto apoia como
presta orientação às ARN individuais, mas
apresenta também pareceres formais à
Comissão Europeia sobre um conjunto
de questões significativas relacionadas
com o comércio transfronteiriço, incluindo
a compliance dos Estados membros.
A ACER não requer que tenha os seus
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próprios poderes de imposição de
cumprimento, uma vez que os Estados
membros europeus são vinculados pelas
leis de um mercado único e as questões
de compliance se enquadram dentro da
competência da Comissão Europeia e do
Tribunal Europeu de Justiça.
Transnacional
vinculativos

com

poderes

Na América do Sul, a CRIE é um
organismo regulador supranacional com
poderes vinculativos mas, embora o seu
papel seja semelhante ao que se requer
para a SADC, focaliza-se numa única
interligação transfronteiriça que une os
sistemas energéticos de seis países,
em vez de muitos projectos diferentes
interligando os diferentes países dentro
de uma região e interligando aquela
região ao resto do subcontinente, como
se requer na SADC.
Precedentes no subcontinente
Em África a IRB foi criada para apoiar
o EAPP através da imposição do
cumprimento das decisões do mercado
de manter uma boa disciplina no comércio
de electricidade e na determinação de
tarifas do comércio transfronteiriço,
embora ainda não seja plenamente
operacional.
A região da CEDEAO tem uma autoridade
reguladora regional, ERERA, também
com poderes de decisão vinculativos para
as questões de comércio transfronteiriço.
É agora plenamente operacional e tem o
poder de emitir directrizes e regulamentos
que são vinculativos sobre os Estados
membros em questões dentro da sua
jurisdição.
1.4.3 As lições para a SADC
Desses precedentes, o relatório da
ECA destacou um conjunto de lições
importantes para a região da SADC:
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(i)

A FERC ilustra a forma como a
transparência e as regras regulatórias
claras resultam no aumento do
comércio transfronteiriço. A FERC
realiza regularmente consultas
com
os
relevantes
actores
intervenientes–o que ajuda a
gerir as expectativas regulatórias.
Através da inclusão de especialistas
em campos relevantes, a comissão
assegura um alto padrão dos seus
serviços.

(ii) A experiência da CERC na Índia
mostra que a criação da reguladora
precisa de ser realizada em
paralelo com outras reformas que
facilitam a integração da estrutura
do mercado de energia, tais como
a desagregação, a introdução da
competição no mercado de energia
e a unificação da frequência da rede
eléctrica para todos os membros.
(iii) A abordagem não-discriminatória
adaptada no Tratado da CRIE
assegura que os países não
venham a colocar os seus
interesses nacionais em termos
de energia acima dos interesses
do mercado regional de energia.
Atribuir à CRIE o direito de tomar
decisões legalmente executórias na
ausência de um acordo completo
é talvez o melhor exemplo da
priorização dos interesses regionais
pelos países individuais acima
dos seus próprios interesses. Este
mecanismo também assegura que a
CRIE possa sempre chegar a uma
decisão e não se deixe prender
num impasse político. É importante
que os Estados membros estejam
envolvidos em todos os aspectos
da elaboração das funções e dos
poderes acordados à reguladora
regional desde o princípio.
(iv) Os Estados membros da CEDEAO
estabeleceram
inicialmente
a
ERERA como uma simples unidade
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organizacional com apenas três
membros do Conselho a tempo
inteiro, que são apoiados por um
grupo de peritos e de comités
consultivos. Depois da a ERERA
alargar as suas operações, prevêse que a estrutura organizacional
venha a crescer de forma flexível de
acordo com as necessidades. O facto
de ser neste momento totalmente
operacional com uma estrutura
racionalizada demonstra que uma
abordagem semelhante será válida
para a SARERA e permitirá que a
reguladora tenha um crescimento
orgânico adaptado às necessidades
com o andar dos anos.
(v) A IRB mostra que há uma
necessidade de uma autoridade
regional (tal como a IRB) e o grupo
energético coordenarem os sus
objectivos estratégicos. É necessário
que haja uma cooperação para
se sincronizar o desenvolvimento
do mercado de energia com as
necessárias melhorias no ambiente
regulatório. A existência de uma
reguladora regional independente
e credível desempenha um papel
crucial na criação das condições
para o desenvolvimento do mercado
de energia regional.

Acima de tudo, é claro que o
subcontinente está a caminhar em
direcção à harmonização regulatória para
apoiar o comércio transfronteiriço em
todas as partes da economia, incluindo a
electricidade. A África Oriental e Ocidental
já criaram autoridades reguladoras
regionais no intuito de assegurar que
os seus mercados de electricidade
amadureçam e se tornem cada vez mais
interligados, facilitando tanto a produção
como as infra-estruturas de transporte de
energia e assegurando que os recursos
energéticos consideráveis da região
sejam explorados em benefício de todos
os seus cidadãos. O financiamento não
é infinito e os investidores em infraestruturas vão favorecer mercados
de energia que são transparentes,
disciplinados, acessíveis e são regulados
eficientemente e com consistência, aos
níveis tanto nacional como regional.
Há portanto um risco de que a SADC
possa ficar atrás na competição para o
asseguramento de investimentos, diante
de mercados regulados de menor risco
a norte. Isto requer uma mudança de
paradigma na abordagem da SADC à
RERA e a outras instituições da SADC
tais como o SAPP.
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2

PONTOS-CHAVE DAS RECOMENDAÇÕES

Em 2019, os consultores ECA sedeados no
Reino Unido apresentaram ao Secretariado da
SADC e à RERA o seu relatório que delineava
os passos a serem dados para a implementação
da decisão anterior dos Chefes de Estado ou de
Governo da SADC, nomeadamente que, para
se transformar a RERA de uma associação
voluntária das ARN da SADC numa autoridade
reguladora regional de energia da SADC
(SARERA) com poderes executivos dentro
dos limites do princípio de subsidiariedade.
As recomendações feitas vão ao encontro dos
princípios do Tratado da SADC, do Protocolo de
Energia e do conjunto de regras e regulamentos
internos da SADC.

2.1 Recomendações-chave
sobre a forma e o mandato
legal
O
relatório
identificou
várias
recomendações-chave
a
respeito
de como a decisão anterior deve ser
implementada.
2.1.1 A SARERA será uma «organização de
subsidiariedade»
A SARERA vai derivar o seu estatuto
jurídico do Protocolo de Energia. Terá

Figura 1 – Estruturas da SARERA de acordo com as linhas de orientação da SADC
Estruturas de governação

Comité de Ministros

Liderança
Apoio

Altos funcionários

Conselho de
Administração da SARERA
(tempo parcial)

Liderança sénior

Directores técnicos
(chefiados por um DE)

Comités consultivos
- Reguladoras nacionais
- Operadoras de mercado
- Consumidores
Implementação

Pessoal técnico

Administração

Apoio administrativo

Apoio de consultores
externos

Fonte: «Desenvolvimento de um quadro e roteiro para a criação de uma Autoridade Reguladora
Regional de Energia para a SADC», Relatório Final de Novembro de 2019 pela Economic Consulting
Associates
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o estatuto de uma organização de
subsidiariedade dentro do sentido dos
Princípios de Subsidiariedade da SADC
adoptados pela Cimeira em 2004. Será
criada pela Carta elaborada de acordo
com as Directrizes da SADC para a
elaboração dos instrumentos legais
regionais da SADC. Tal como acontece
com a ERERA, a SARERA terá um
pequeno conselho de administração
a tempo parcial que responde perante
altos funcionários e em última instância
perante o Comité dos Ministros, de
acordo com as regras da SADC para as
organizações de subsidiariedade.
2.1.2 Um órgão regulador – não uma
associação de reguladoras
É um princípio de boa regulação que
uma reguladora deve ser independente
das suas partes interessadas e, assim,
as suas decisões são imparciais e
baseadas em factos e boa prática
reguladora. A ECA identificou o facto de
que o actual modelo regulatório de uma
associação voluntária de ARNs está em
conflito com esse princípio. A associação
deve estar distante das ARNs e, sempre
dentro do limite dos seus poderes
jurisdicionais, ser superior a elas. O
órgão regulador regional deve, portanto
ter as características de todos os órgãos
reguladores eficazes, incluindo o facto de
que deve ser independente e imparcial
das suas partes interessadas.
2.1.3 Um mandato ao nível regional
Os governos nacionais e as autoridades
reguladoras nacionais têm poder para
orientar pessoas sem prejuízo das suas
leis nacionais no que diz respeito ao
comércio de electricidade no território
nacional.
Quando uma pessoa faz
comércio fora das suas fronteiras
nacionais, está a operar efectivamente
fora da sua jurisdição do Estado
a que pertence. Apenas um órgão
regulador criado a nível regional pode
impor a sua autoridade àquele nível,

independentemente do país de criação
de uma pessoa ou dos países onde
aquela pessoa está a comercializar a
electricidade.
2.1.4 As decisões reguladoras são
vinculativas para os Estados
Dentro do âmbito do seu mandato, a
SARERA deve ter o poder de fazer
determinações que vinculem os Estados
membros. O órgão decisor será o
conselho da SARERA. Nenhuma pessoa
assumindo actualmente um cargo num
conselho de ARN ou num governo
nacional será elegível para integrar o
conselho da SARERA, mas os antigos
membros serão elegíveis. Uma vez
que os mandatos em todos os Estados
da SADC são de duração limitada, isto
permite um papel valioso no futuro
para que as reguladoras experientes
continuem o seu trabalho para o bem de
toda a comunidade.
2.1.5 Decisões regulatórias tomadas na
sequência de consulta com a ARN
Qualquer reguladora eficaz deve ser
transparente e consultiva na sua tomada
de decisões. No caso da SARERA, a ECA
recomendou que, antes da tomada de
uma decisão formal, as suas propostas
serão objecto de consulta junto das
autoridades reguladoras nacionais e de
outras pessoas através de um conjunto
inicial de três comités consultivos:
•
•
•

o Comité Consultivo para as
Reguladoras Nacionais de Energia
o Comité Consultivo para os
Representantes de Operadoras do
Mercado Transfronteiriço de Energia
o Comité Consultivo para os
Consumidores de Energia.
A SARERA será obrigada a adoptar
os pontos de vista apresentados, não
necessariamente seguindo todos
ou quaisquer pontos de vista, mas
vai reflectir os pontos de vista da
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maioria. Será vinculado pelo seu
documento estatutário, a sua Carta. A
sua independência de qualquer parte
interessada vai promover a tomada
de decisões que são imparciais
e baseadas em sólidos factos
comprovados. Todas as decisões
serão totalmente fundamentadas.
2.1.6 Propostas regulatórias formadas
através da colaboração nacional
As propostas apresentadas aos comités
consultivos representam a última
etapa na elaboração dos instrumentos
regulatórios. Para se elaborar os referidos
instrumentos, a SARERA vai trabalhar
com peritos técnicos, económicos e
jurídicos dentro dos Estados Membros
(quer sejam operadoras nacionais,
reguladoras ou ministérios). Isto vai
assegurar que as propostas sejam técnica,
económica e juridicamente consistentes.
Alguns instrumentos regulatórios podem
ser elaborados (como hoje) com a
assistência especializada internacional,
mas serão ainda submetidos à avaliação
e consultas a nível do grupo de trabalho.
Isto significa que as decisões da SARERA
são fundamentadas em propostas que
tenham tido um amplo contributo e a
validação dos Estados membros.
2.1.7 Papel regulatório duplo
Hoje, a RERA tem um papel consultivo e
de apoio. O referido papel tem um valor
imenso, particularmente para os países
mais pequenos e as ARN, sobretudo os
da região do Oceano Índico. Recomendase que o referido papel deve continuar. O
papel da SARERA será, portanto, duplo:
tanto de apoio como determinativo. Vai
portanto continuar a ajudar e apoiar as
ARN a todos os níveis de regulação no
espírito de cooperação e colaboração
que sustenta o Protocolo de Energia da
SADC, tanto ao nível do comércio interestatal (nível de transporte) como a nível
da distribuição nacional e da regulação a
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nível retalhista onde isto é vantajoso para
a Comunidade Energética da SADC.
2.1.8 Poder de sancionar com vista a fazer
aplicar as decisões devidamente
tomadas
A falta de capacidade de fazer aplicar
as regras a nível regional foi identificada
em muitos estudos, estratégias e
planos como portadora de um impacto
prejudicial. Os Chefes de Estado ou
de Governo da SADC aceitaram que a
passagem de uma associação voluntária
para um órgão de tomada de decisões
com poder de fazer aplicar as normas
é necessária para se ultrapassar
este constrangimento. A SARERA vai
portanto ter poderes de sancionar a falta
de compliance com as regras comerciais
e as decisões adoptadas.

2.2 Regulação regional versus
nacional
Sempre que os instrumentos regulatórios
forem elaborados pela SARERA, na
sequência de um trabalho de colaboração
e de consulta com os Estados membros,
os referidos instrumentos serão quer em
forma de linhas de orientação (papel de
apoio), quer em forma de directrizes e
regulações que têm carácter vinculativo
(papel determinativo). Contudo, caberá a
cada Estado membro determinar por si
a melhor forma de dar efeito jurídico às
decisões que forem impostas.
O princípio da geometria variável
O princípio da geometria variável
permite que Estados individuais dentro
dum bloco implementem
iniciativas
de integração a seu próprio ritmo. Isto
permite aos Estados com um melhor
estado de prontidão que tenham um
progresso acelerado, ao mesmo tempo
que permite àqueles que possam ter
um nível mais baixo de recursos para
que sigam uma via mais gradual rumo à
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plena integração. Este princípio continua
a ser uma característica fundamental da
governação da SADC e aplicar-se-á à
SARERA.
O princípio de subsidiariedade
O Tratado da SADC baseia-se no princípio
de subsidiariedade. O mesmo princípio
deve portanto aplicar-se à SARERA. A
SARERA vai por isso realizar aquelas
tarefas que não podem ser realizadas
com propriedade ou eficiência a nível
nacional. Isto significará, portanto, que
certas medidas visando fazer aplicar
as regras podem ser pronunciadas
por uma decisão da SARERA, mas os
mecanismos visando fazer aplicar as
referidas medidas serão delegadas à
autoridade nacional competente. É um
princípio que respeita a competência
nacional dos Estados membros da
SADC e permite a delegação a um órgão
supranacional tal como a SARERA
apenas aqueles poderes que são
necessários para o cumprimento do
mandato concordado a ser atribuído
à SARERA. Foi recomendado que a
SARERA deve portanto ter três poderes
principais compatíveis com o princípio de
subsidiariedade.
1.
2.
3.

Regulação
do
comércio
transfronteiriço de energia.
Facilitação do investimento nas
infra-estruturas que possibilita o
comércio transfronteiriço.
Facilitação
da
criação
de
capacidades nacionais para se
desenvolver mercados de energia
modelados na melhor prática
regional e internacional, bem como
a função actual de desenvolvimento
da capacidade de regulação de
energia (esta é uma continuação do
seu papel actual).

Poderes e funções da SARERA
Na execução do seu mandato, a
SARERA vai complementar outras
instituições regionais, nomeadamente,
no campo de electricidade, o SAPP. As
funções do SAPP mais intimamente
aliadas ao mandato da SARERA
são o desenvolvimento de mercados
competitivos de electricidade na região da
SADC e a aceleração do desenvolvimento
do projecto energético visando optimizar
o comércio da electricidade. A SARERA
não se vai apenas focalizar no subsector
da electricidade, mas vai servir-se dele
como o epicentro do seu crescimento
orgânico para abarcar outros subsectores
energéticos (gás e petróleo).
Para cumprir o seu mandato, a SARERA
terá as seguintes funções:
1.

Encargos
de
transporte
ou
disposições de determinação dos
preços através dos países de trânsito.
A SARERA vai emitir regulações que
regem as metodologias de alocação
da capacidade de transporte e
cálculo de encargos de transporte
a serem aplicados pelo SAPP, e o
seu equivalente nos sectores de gás
e petróleo quando foi criada, para
a sua passagem pelos países de
passagem.

2.

Encargos de transporte ou
mecanismos de fixação de
preços nos países de entrada e
de saída: Nos Estados membros
que
aprovaram
disposições
bilaterais de contratação para a
electricidade ou o gás e o petróleo,
a SARERA vai emitir regulamentos
que regem a metodologia a ser
usada pelas reguladoras nacionais
e as concessionáris de redes com
relação aos encargos de transporte
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aplicados no país de entrada e
no país de saída. As regulações
serão aplicadas em primeira
instância pelas reguladoras quando
avaliam e aprovam os encargos
de transporte ou os mecanismos
de fixação de preços propostos
pelas concessionárias das redes.
A SARERA terá um papel de
fiscalização dos referidos encargos
ou mecanismos de fixação de
preços e terá poderes de tomar
medidas na eventualidade da falta
de compliance dos regulamentos.
3.

4.

5.
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Disposições de acesso: Nos
Estados membros que aprovaram
acordos bilaterais de contratação,
a SARERA vai emitir regulamentos
que regem o acesso a e o uso
da rede pelos produtores da
electricidade/gás e os compradores
localizados nos diferentes países.
Tais regulamentos serão aplicados
pelas companhias nacionais de
redes e a sua aplicação imposta
pelas reguladoras nacionais, e a
SARERA terá poderes para fazer
aplicar as normas se as companhias
nacionais de redes não cumprirem o
estabelecido.
Acesso à rede para infraestruturas
transfronteiriças
puras: A SARERA vai promulgar e
fazer cumprir regulamentos sobre
o acesso não-discriminatório a
terceiros para os oleodutos (gás e
petróleo) e redes de transporte de
electricidade que se aplicarão às
infra-estruturas que são classificadas
como sendo puramente para o
comércio transfronteiriço e sempre
que ficar acordado entre as partes
que possuem ou desenvolvem as
infra-estruturas que as mesmas
serão sujeitas ao acesso de
terceiros.
Regulação técnica: A SARERA vai
regular os padrões técnicos, onde

for necessário, para facilitar um
comércio desimpedido da energia
(gás, electricidade e produtos do
petróleo). No sector da electricidade,
a SARERA pode começar por
adoptar instrumentos do SAPP tais
como as Directrizes Operacionais
do SAPP. Alternativamente, desde
que retenha o direito de aprovar os
padrões técnicos, a SARERA pode
delegar o dever regulatório a uma
outra entidade tal como o SAPP no
caso da electricidade.
6.

Participar na governação das
regras de mercado: A SARERA
terá o direito de aprovar regras do
mercado de energia e quaisquer
futuras mudanças às referidas
regras. Desde que a SARERA
julgue ser necessário, terá o
direito de instigar o processo de
modificação das regras de mercado,
de acordo com os procedimentos de
governação do mercado, a fim de
promover a competição e evitar o
comportamento anticoncorrencial.

7.

Competitividade dos mercados de
energia: A SARERA vai monitor(iz)
ar o comércio transfronteiriço
para identificar comportamentos
anticoncorrenciais nos mercados
grossistas de energia. A SARERA
ver-se-á outorgado o poder de
aplicar as sanções apropriadas
(sanções pecuniárias, mudanças
das regras do mercado, obrigações
de dispor de certos negócios) contra
os participantes no mercado que
forem apanhados a envolver-se em
comportamento anticoncorrencial.

Nessas áreas, a SARERA terá o poder
de estabelecer decisões vinculativas,
tomando nota dos processos consultivos
descritos antes. Contudo, tal como
acontece com todas as reguladoras, a
SARERA terá um conjunto de funções
subsidiárias que têm a ver com apoiar e
encorajar Estados membros individuais
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a agir positivamente e em boa-fé
para alcançar os seus objectivos, não
originando as mesmas consequências
legais se os objectivos não forem
alcançados. Em terminologia jurídica,
estas funções secundárias assemelhamse aos direitos e obrigações das leis
não-vinculativas, enquanto as funções
primárias originam direitos e obrigações
de leis duras.
1.

Investimento nas infra-estruturas
regionais:
facilitar
e
apoiar
iniciativas de investimento em
energia e projectos energéticos
transfronteiriços específicos.

2.

Resolução de litígios: em casos em
que as divergências sobre o acesso
às instalações ligadas ao comércio
transfronteiriço não podem ser
resolvidas por negociação entre as
partes e as divergências não podem
ser resolvidas pela(s) reguladora(s)
nacionais ou o SAPP, a SARERA
vai proporcionar um fórum para a
mediação dos referidos litígios.

3.

Criação da base de dados e de
capacidades: manter uma base
de dados dos recursos energéticos
e uma unidade de formação que é
complementar às actividades dos
órgãos regionais e nacionais nessas
áreas.

4.

Harmonização:
encorajar
as
reguladoras nacionais a harmonizar
os regulamentos e códigos e modelos
de contratos, etc. nacionais, a fim de
facilitar o comércio e o investimento
transfronteiriço da energia.

2.3 Convergência com a
regulação de energia
continental, internacional
e regional
A proposta de transformar a RERA é
totalmente compatível com a melhor
prática continental e internacional
em matéria de regulação regional de
energia. Embora a RERA tivesse estado
na vanguarda na sua área em África na
altura da sua criação, agora já ficou atrás,
em detrimento do sector energético da
SADC. A região da CEDEAO é o exemplo
perfeito no subcontinente da direcção em
que os mercados regionais de energia da
África estão a tomar: grupos comerciais,
mercados
interligados
e
órgãos
reguladores regionais independentes
com poderes de tomar decisões e
fazer aplicar as referidas decisões. Foi
recomendado que a SARERA enverede
pelas mesmas linhas que a autoridade
reguladora regional da CEDEAO, a
ERERA. Ao transformar a RERA desta
forma, a SADC voltará a estar na posição
de liderança das práticas africanas em
termos de mercados de energia. Isto
vai aumentar a consistência, melhorar
a previsibilidade e reduzir os riscos aos
investidores. Por sua vez, isto reduz
os custos dos investidores e aumenta
a probabilidade de levar projectos
energéticos a bom porto do ponto de
vista financeiro. Isto deve permitir que a
SADC possa competir de igual para igual
com as outras regiões do subcontinente
para os investimentos.
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3

RESUMO DA MOTIVAÇÃO PARA A SARERA

3.1 Os argumentos a favor e
contra
Temos a RERA – para quê mudar?
Desde a criação da RERA, o mundo
energético mudou significativamente
tanto no subcontinente como no resto
do mundo. Hoje existe um entendimento
muito maior no subcontinente das précondições necessárias para a execução
de projectos de investimento em infraestruturas energéticas.
De forma significa, os desafios que
a RERA tem procurado ultrapassar
para promover o comércio inter-estatal
de electricidade e o investimento
continuam
fundamentalmente
sem
solução porque o seu papel de apoio e
cooperação demonstrou ser insuficiente
para encorajar os Estados individuais a
eliminar as barreiras institucionais, legais,
técnicas e regulatórias ao investimento
a nível nacional. As outras regiões no
subcontinente aprenderam a partir da
experiência da SADC e da experiência
internacional, e modificaram o seu modelo
regulatório regional, para permitir que
a reguladora regional tanto apoie como
tome decisões vinculativas nas áreaschave do comércio transfronteiriço e do
acesso a terceiros, incluindo a fixação
de preços. Sem certeza regulatória e
consistência nessas áreas, os riscos dos
investimentos podem ser extremamente
elevados,
apesar
da
subjacente
viabilidade económica dos projectos
energéticos.
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Este não será um custo adicional para
os Estados membros?
A RERA já existe; o que se propõe é uma
transformação da estrutura legal e do
mandato, não uma duplicação ou uma
mudança fundamental na actividade.
Deve, no futuro, poder aumentar os
seus recursos humanos, conforme
as necessidades, mas a região da
CEDEAO demonstrou que uma estrutura
de governação regulatória enxuta e
especializada, com a flexibilidade de
crescer no futuro, é eficaz e eficiente em
termos de custos.
Os fundos adicionais a serem pagos para
o crescimento futuro serão angariados
no mercado, usando o princípio do
«utilizador pagador».
Quais são os benefícios para os
Estados membros?
Os benefícios do reforço do clima
de investimento em infra-estruturas
energéticas através de instituições da
SADC mais fortes são múltiplos: um
progresso acelerado rumo aos objectivos
de desenvolvimento sustentável; o
rápido alcance da segurança e do
aprovisionamento energético; aumento
do
investimento
interno
nacional
e
regionalmente;
capacidade
de
importar energia limpa para substituir a
dependência dos combustíveis fósseis
importados e a custo elevado; uma
redução consequente do risco cambial;
capacidade de exportar energia limpa
para ganhar reservas internacionais;
maior coordenação do sistema a nível
regional, reduzindo os custos de equilíbrio
do sistema e das reservas energéticas.
Haverá mais benefícios, particularmente
para aqueles países sem recursos
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financeiros ou perícia de desenvolver
e implementar unilateralmente leis e
regulamentos apropriados.

3.2 Resumo da
fundamentação financeira
A RERA é actualmente financiada pelas
contribuições dos seus membros, que
são as reguladoras. Propõe-se que esta
continue a ser a fonte básica das receitas,
pelo menos no curto a médio prazo, para
minimizar as mudanças envolvidas na
transição. Não está previsto nenhum
apoio de subvenção a partir do fisco dos
Estados membros para a SARERA.
Com o desenvolvimento do papel da
SARERA, sobretudo à volta do comércio
transfronteiriço, vai obter receitas
adicionais em forma de cobranças sobre
as transacções do mercado, que é o
modelo de melhor prática normalmente
adoptado mesmo a nível nacional.
A SARERA terá jurisdição em todo o
sector energético, e, no futuro, todos

os intercâmbios energéticos podem ser
passíveis de cobrança. Esta disposição
tem a lógica natural de cobrar os custos
da operação da SARERA nas pessoas
que são principalmente sujeitas ao seu
controlo regulatório – o mercado regional.
O actual orçamento da RERA é de
aproximadamente 0,5 milhões de US$, e
espera-se que, na sequência da transição
para a SARERA, o mesmo aumente no
futuro para cerca de 1,5 milhões de $,
um aumento orçamental de cerca de 1
milhão de $. A imposição desta cobrança
meramente nos actuais resultados dos
intercâmbios de electricidade aumenta
infimamente o custo – cerca de 0,047 ¢/
kWh em cada unidade comercializada
no SAPP. Esta cobrança vai reduzir, se
forem inclusos todos os intercâmbios de
electricidade na região. Os aumentos
dos volumes de comércio e a extensão
da cobrança que abarcarão toda a
energia no futuro reduzirão ainda mais
este aumento.

Figura 2 – Estimativa da cobrança requerida para cobrir o aumento de 1 milhão de $
no orçamento da SARERA
Variável

Estimativa/ cálculo

Comentário

Arrecadação sobre volumes $ 0.47 / MWh
negociados da SAPP
0.047 c/kWh

Aumento do orçamento dividido pelo volume
negociado da SAPP

Cobrança sobre todos os $ 0.11 / MWh
negócios
0.011 c/kWh

Aumento do orçamento dividido pelo volume
total negociado

Fonte: «Desenvolvimento de um quadro e roteiro para a criação de uma Autoridade
Reguladora Regional de Energia para a SADC», Relatório Final de Novembro de 2019 pela
Economic Consulting Associates
As estimativas que acima se apresentam
mostram, portanto, que a cobrança
em milhões de dólares que precisa de
ser arrecadada seria muito pequena,
demasiado pequena para ter qualquer
impacto material sobre os preços
do mercado. Qualquer excedente
nas receitas acima daquilo que se
requer para cobrir o orçamento e as
reservas operacionais da SARERA
seria encaminhado para um Fundo

de Desenvolvimento da SADC (SDF)
apropriado e especificamente reservado
para o desenvolvimento do mercado
regional de energia.
Embora as contribuições anuais e
as cobranças sobre o comércio da
electricidade possam proporcionar fontes
adicionais de receitas para a SARERA,
não devem ser a única fonte de receitas.
Entre as fontes adicionais de receitas
poderíamos contar com contribuições
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em espécie, por exemplo a provisão do
espaço para os escritórios da SARERA
no país anfitrião, ou os custos da forçade-trabalho dos técnicos cedidos em
destacamento por outros países e
as subvenções a partir dos parceiros
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de cooperação. O apoio proveniente
das subvenções será particularmente
importante durante a fase operacional de
transição e para a implementação dos
seus programas e projectos regionais.
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