
 

Programa de Trabalho INEE 2021 
 

O ano de 2021 coloca novos desafios para o INEE que, ao completar 25 anos de 
atividades, precisa se reinventar incluindo atividades de caráter continuado que lhe 
permitamcontar com uma remuneração regular. 

A experiência e o prestígio alcançadospelo INEE oferecem oportunidades de,num 
prazo curto, examinare implementar projetos que possam agregar recursos financeiros 
e atrairnovos sócios e colaboradores. 

Para tanto, dará sequência àsnegociações com a ADENE,associação portuguesa de 
direito privado sem fins lucrativos com grande experiência nacertificação nas áreas 
deeficiência energética, uso eficiente da água e eficiência energética da mobilidade.O 
objetivo será aproveitar o know-how e tecnologias acumuladas para estruturar e 
acelerar o início do INEE nessa atividade. 

As atividades do INEE no passado permitiram desenvolver atividadesque lhe 
garantiram uma receita para sua manutenção e não precisou cobrar dos sócios uma 
contribuição prevista em estatuto. Dentro do objetivo de garantir sua manutenção, a 
diretoria deverá fazer oportunamente essa cobrança. 

O INEE continuará a acompanhar as discussões sobre o tema da eficiência e se 
manifestar sempre que necessário, preparando estudos e artigos sobre o tema da 
eficiência energética e racionalização do emprego da energia ao longo das cadeias 
entre a obtenção e seu uso final.  

O uso eficiente da energia, no entanto, continuará sendo das principais ferramentas 
para reduzir emissões tanto local quanto globalmente. Aolongo do tempo o INEE 
identificou oportunidades tanto tecnológicas quanto da retirada de barreiras legais e/ou 
culturais resumidas em anexo,que podem ser desenvolvidascaso surja oportunidade.  

Ao longo do ano será desenvolvido um trabalho para adaptar as práticas 
administrativas do Instituto às novas tarefas e uma adaptação da comunicação com os 
associados e sociedade de modo geral. 

O INEE tem como objetivo fundamental a promoção, a execução e o apoio direto a 
projetos e atividades relacionados com o aumento da eficiência energética nos 
diferentes campos de energia, em qualquer de suas fontes e formas, da produção ao 
uso final, podendo e em 2021 pretende priorizar o desenvolvimento das seguintes 
atividades dentre outras: 

 
a) coordenar ou executar estudos, pesquisas e avaliações sobre políticas e 

estratégias de desenvolvimento do setorenergético; 
 

b) coordenar, executar e avaliar pesquisas ou projetos pertinentes ao planejamento 
das atividades de eficiência energética nas áreas de transportes, edificações e 
indústrias, inclusos no PNE- Plano Nacional de Energia. 

 
c) realizar e coordenar trabalhos relacionados com o aumento da eficiência 

energética nos campos de novas tecnologias ou produtos, normalização e 
certificação de processos e pessoas, avaliação de desempenho, mercado, 
adequação legislativa, tributária, educacional e em outros temascorrelatos; 

 
d) estimular maior integração entre as iniciativas dos setores público e privado na 



 

área da eficiência energética, catalisando atividades e mobilizando recursos 
necessários, no plano nacional einternacional, tanto para o aumento do 
rendimento de sistemas como para a redução do dispêndio geral com energia; 

 
e) realizar, direta ou indiretamente, investimentos em projetos e atividades vinculados 

à eficiência energética, mediante utilização de recursos próprios ou através do 
gerenciamento de recursos outrem, podendo incluir-se neste elenco os 
investidores privados e fundos nacionais einternacionais; 

 
 

f) promover e/ou desenvolver linhas inovadoras de gestão da conservação de 
energia, de diversificação e regionalização, assim como de estímulo à introdução 
de novas tecnologias e equipamentos mais eficientes energeticamente, visando 
sempre o desenvolvimento econômico e social dopaís; 

 

g) coletar e divulgar informações sobre eficiência energética, mobilizando, 
informando e conscientizando os diversos públicos-alvo para metas propostas e 
resultados obtidos nessecampo; 

 
h) promover e incentivar a formação e o aperfeiçoamento de pessoal habilitado junto 

a empresas, universidades e centros de pesquisa, estimulando o acesso e 
absorção da tecnologia mais eficiente no plano nacional einternacional; 

 
i) constituir um fórum abrangente e qualificado de debates de temas vinculados à 

questão energética; 
 

j) atuar direta ou indiretamente, no sentido do estabelecimento de normas e na 
operação de processos de certificação de pessoas relacionados com a 
eficiênciaenergética em edificações; 

 
k) participar de outras instituições que possam contribuir para a efetivação de suas 

finalidades, inclusive para edição, venda e distribuição de publicações, bem como 
estimular, apoiar, firmar convênios ou contratos e articular-se com empresas, 
órgãos e entidades públicas e privadas que tenham atuação análoga, no Brasil ou 
noexterior. 

 
l) promover ou executar a experimentação de novos modelos socioprodutivos e de 

sistemas alternativos de produção, comércio, emprego ecrédito; 
 
 

m) promover a defesa, a preservação, a conservação do meio ambiente e o 
desenvolvimento sustentável, especialmente no que for relacionado às práticas 
da eficiênciaenergética. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO 
 

Alguns Projetos Especiais que poderão ser desenvolvidos em 2021 
 

 

 Veículos a etanol eficiente 
 Relação Veículo Elétrico Plug-in / Rede Elétrica 
 Representação gráfica da produção e uso de energia 
 Transporte pesado a etanol 
 Controle de eletrodomésticos Pela Rede 
 Biomassa sólida combustível 
 Recuperação de Terras Degradadas - Floresta energética 
 Sequestro de carbono eficiente - Terra Preta do Índio 

 


