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A carta "Energia para o Futuro - A visão do setor elétrico" foi apresentada nesta quarta-feira, 29 de setembro, durante o 
7º Encontro Nacional de Agentes do Setor Elétrico, realizado no Rio de Janeiro. O documento, do qual participam 12 
associações do setor, apresenta a visão de todos os segmentos do setor elétrico sobre os desafios a serem enfrentados 
por esse segmento nos próximos anos, além de ser uma contribuição aos debates da campanha presidencial. 

No texto, os agentes reafirmam sua posição em favor do desenvolvimento sustentável - ambientalmente correto, 
socialmente justo e economicamente viável - e convidam aqueles que decidirão os destinos do país a assumir 
compromissos identificados pelo setor. O foco das propostas está na contribuição que a indústria da energia elétrica pode 
trazer ao país e não em em interesses específicos de cada segmento do setor elétrico. 

Segundo a carta, a maior contribuição possível é a oferta de energia seguindo os mais rigorosos requisitos de qualidade, 
segurança e modicidade tarifária e de preços, o que só será alcançado com a articulação das diversas áreas do governo e 
a mobilização dos agentes envolvidos. 

Além disso, os agentes afirmam que, a partir da valorização dos elos de sua cadeia produtiva - geração, autoprodução, 
transmissão, distribuição, comercialização e consumo - e da diversidade da sua matriz de fontes e de tecnologias, o setor 
elétrico tem capacidade para responder pelos investimentos necessários e pela oferta da eletricidade insdispensável ao 
desenvolvimento do país. 

As associações que assinam a carta são: ABCE (concessionárias), Abraceel (comercializadores), Anace (consumidores), 
ABEEólica (eólica), Abrage (geradores), Apine (produtores independentes), Abiape (autoprodutores), Abragef (geração 
flexível), Abragel (geração renovável), Abrace (grandes consumidores), Abraget (geração térmica) e Abrate 
(transmissoras). A carta na íntegra encontra-se disponibilizada na Biblioteca do CanalEnergia Corporativo. Para 
acessá-la, clique aqui. 

 

 

É vedada a utilização e/ou reprodução total ou parcial do conteúdo gerado pelo CanalEnergia sem prévia autorização. 

 
 

 

Page 1 of 1| CanalEnergia | Matéria: Enase 2010: agentes apresentam contribuições do setor para ...

30/9/2010http://www.canalenergia.com.br/zpublisher/materias/imprimir.asp?id=79761


