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Bruxelas, 30 de janeiro de 2017 – A Comissão Europeia convocou o 7º Fórum de Refinação 

da UE para 2 de Fevereiro de 2017 

O 7º Fórum de Refinação da UE, que terá lugar na próxima quinta-feira, 2 de fevereiro de 2017, 

em Bruxelas, permitirá a troca de opiniões sobre questões-chave para a Indústria da Refinação 

da UE, como são o CELE UE (Diretiva do Comércio Europeu de Licenças de Emissão de CO2), 

a mobilidade com menores emissões e o contributo da Refinação Europeia para a economia da 

UE. Entre os oradores encontram-se o Comissário Europeu do Clima e Energia, Arias Cañete, 

David Kerr em representação da Presidência Maltesa e Ian Duncan, Deputado Europeu e relator 

para a revisão do EU ETS, responsáveis pela ligação com os Estados-Membros, o Parlamento 

Europeu, a Comissão Europeia e outras partes interessadas. 

O 7.º Fórum de Refinação tem lugar numa altura em que as instituições estão a finalizar as 

negociações sobre a revisão do CELE UE, que tem um impacto potencial na competitividade da 

indústria europeia em geral e de refinação em particular, enquanto decorre um importante debate 

social e político sobre a Futuro dos Transportes na Europa. 

John Cooper, Diretor Geral da FuelsEurope, comentou: "Agradecemos à Comissão Europeia, 

em especial ao Comissário Arias Cañete e à Direção Geral da Energia da CE, a organização do 

7º Fórum de Refinação. Este Fórum é uma oportunidade única para todas as partes interessadas 

trocarem pontos de vista sobre os principais desafios que a nossa indústria tem de enfrentar a 

curto e a longo prazo”, tendo acrescentado: "Estou muito satisfeito pelo facto de o Comissário 

Arias Cañete ter este ano, e uma vez mais, decidido aderir ao Fórum de Refinação. É um sinal 

positivo para a nossa indústria. Demonstra que a indústria da refinação continua a ser um ativo 

fundamental para a Europa e um parceiro importante para manter o desenvolvimento da UE, 

contribuindo para a sua cadeia de valor industrial". John Cooper salientou que "este Fórum será 

uma boa oportunidade para trocar pontos de vista com os Estados Membro e as instituições da 

UE sobre a revisão da CELE UE, sobre a estratégia de mobilidade emissões reduzidas para a 

Europa, e sobre o papel dos combustíveis líquidos derivados do petróleo no cabaz energético da 

UE.” 

Para Além de Arias Cañete, Ian Duncan e David Kerr, estarão também na sessão de abertura, 

Dominique Ristori, Diretor-Geral Europeu de Energia, Pedro Miró, CEO da Cepsa, Jaime Martin 

Juez, Diretor de Tecnologia e Sustentabilidade da Repsol e Allard Castelein, CEO do Porto de 

Roterdão. A reunião contará ainda com outros oradores como Laszlo Varro, Economista Chefe 

da Agência Internacional de Energia, Rolf Diemer da Direção-Geral da Mobilidade e dos 

Transportes (DG Move) e John Cooper, Diretor Geral da FuelsEurope, e a participação de mais 

de 100 delegados das diversas entidades oficiais da área energética dos países membros e das 

associações e empresas do sector. 

Não se prevendo infelizmente a participação de entidades oficiais do nosso país, Portugal estará 

presente através da participação de representantes da indústria e da APETRO - Associação 

Portuguesa de Empresas Petrolíferas. 

O Fórum de Refinação da UE terá lugar a 2 de fevereiro de 2017 no Edifício Charlemagne em 

Bruxelas, a partir das 9h00. 

 


