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Associação Portuguesa da Energia 

“Debates ao fim de tarde” 

 

Regulação do setor da energia em Portugal. 

As três questões fundamentais: Quem deve regular? O quê? E porquê? 

26 de Março de 2015 

 
 

PROGRAMA: 

18:00h Recepção 

18:10h Boas - vindas 

 Jorge Cruz Morais, Associação Portuguesa da Energia 

 Rui Pena, CMS Rui Pena & Arnaut 

18:15h Regulação do setor da energia em Portugal 

 Marisa Apolinário, CMS Rui Pena & Arnaut 

19:00h Debate 

19:30h Encerramento 

 
 

Marisa Apolinário 
 

Tem desenvolvido predominantemente a sua actividade na área da Energia, Regulação, 

Ambiente e Recursos Naturais. Tem trabalhado também na área da Contratação Pública e 

Contencioso Administrativo em geral. 

É advogada da CMS Rui Pena & Arnaut desde a sua constituição. 

Licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Doutoramento 

pela Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, com uma tese sobre “O Estado 

Regulador: o novo papel do Estado. Análise da perspectiva da evolução recente do Direito 

Administrativo. O exemplo do sector da energia", sob orientação do Professor Doutor José Manuel Sérvulo Correia 

(defendida em provas públicas em 18 de Março de 2014). 

Frequentou o curso "Regulation of Energy Utilities" da Florence School of Regulation (Summer School), do European 

University Institute, Florença. Tem ainda uma Pós-Graduação de Actualização de Direito da Energia, pela Faculdade 

de Direito da Universidade de Lisboa e frequentou o Programa Avançado em Parcerias Público-Privadas da 

Faculdade de Ciências Económicas e Empresariais da Universidade Católica Portuguesa. 

Está inscrita na Ordem dos Advogados Portugueses desde 2003. 

 

CMS Rui Pena & Associados 

A CMS RPA é uma sociedade de advogados cujas raízes no mercado português remontam a 1964. 

Com uma forte presença no mercado português, a CMS RPA faz parte de uma das maiores organizações europeias de prestação de 

serviços jurídicos, a CMS. Com mais de 5000 pessoas a trabalhar em 59 escritórios espalhados por 33 países, a CMS está 

organizada em Grupos de Áreas de Prática e em Grupos de Sectores de Atividade, proporcionando aos seus clientes consultoria de 

alta qualidade e consistência, absolutamente focada no cliente e coordenada além fronteiras. 

 

Associação Portuguesa da Energia  

A APE é uma instituição privada, de utilidade pública, sem fins lucrativos, que desenvolve actividade na área da energia sustentável, 

procurando dinamizar a reflexão e o debate em áreas ligadas à evolução do sector energético e desenvolver acções que reforcem o 

seu papel na economia e na qualidade de vida em Portugal. A APE assegura a representação nacional no Conselho Mundial de 

Energia, tendo como associados as principais empresas e organismos públicos do sector energético, bem como da indústria 

transformadora e dos serviços. 

 

 

 

 

 
 
  


