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RESUMO DO EVENTO
ENTIDADE
ORGANIZADORA
Ecologic Institute EU

JUSTIFICATIVA (RESUMO)

Iniciado em 2018, o Energy Future Exchange (EFEX) é uma iniciativa que busca, em um perı́odo de dois anos,
estabelecer um diá logo sobre o futuro da energia apresentando inovaçõ es e soluçõ es prá ticas em prol do progresso
energé tico. Em que pese o diá logo ter sido estabelecido com foco nos Estados Unidos e Europa, há diversas liçõ es e
inovaçõ es aplicá veis ao caso brasileiro. Alé m disso se constituir em uma oportunidade para realizaçã o de network
acerca das melhores prá ticas existentes no mundo sobre uso de energia.

Esse evento se insere nas discussõ es da iniciativa Energias Renová veis e se constitui em capacitaçã o já no contexto
da iniciativa Otimizaçã o da Demanda de Energia Elé trica. Em especial, a ú ltima iniciativa alcançará as temá ticas de
eficiê ncia energé tica, mecanismos de resposta a demanda e smart grid, constantes do horizonte de fiscalizaçõ es da
SeinfraElé trica no PO 2019-2021.

RELATO
O evento Energy Future Exchange (EFEX 2019) trouxe apresentaçõ es e debates sobre diversos tó picos relacionados
ao tema Energia, entre os quais destacam-se Eficiê ncia Energé tica, Transiçã o Energé tica na Europa, Polı́ticas
Climá ticas, Cidades Inteligentes (Smart Cities), Uso Eficiente de Energia, Redes Inteligentes (MicroGrid, PowerGrid),
Geraçã o Eó lica em alto mar (Offshore), Energia Renová vel.

Foram realizadas, també m, diversas visitas em campo a entidades pú blicas e privadas, nas quais nos foram
apresentadas suas visõ es e formas de atuaçã o. Conhecemos també m alguns empreendimentos como os Portos de
Roterdã e da Antué rpia, com destaque para aplicaçõ es no campo da sustentabilidade do uso de energia.

Toda essa vivê ncia nos possibilitou a ampliaçã o da capacidade de visã o sobre o Uso Eficiente de Energia, o que
permitirá a realizaçã o de paralelos com a realidade brasileira, especialmente no que tange a á rea de atuaçã o da
SeinfraElé trica. Particularmente, o aprendizado será utilizado para desenho da pró xima etapa da parceria com a GIZ
referente a racionalizaçã o do uso de energia elé trica.
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ENCAMINHAMENTOS POSSÍVEIS, NO ÂMBITO DO TCU, DECORRENTES DESTA AÇÃO
1) Disseminação de conhecimento pelos participantes: será realizada apresentaçã o aos colegas da
SeinfraElé trica, assessoria da Segecex, representantes da GIZ e eventualmente de outras unidades do TCU.
2) Melhorias na Unidade: Aprimoramento da visã o da SeinfraElé trica sobre o tema Eficiê ncia Energé tica,
com insights de como o assunto é tratado na Uniã o Europeia e nos Estados Unidos, o que possibilitará o
enriquecimento do debate para estruturar parceria junto a GIZ abrangendo otimizaçã o do uso de energia
elé trica e, no mı́nimo, realizaçã o de duas fiscalizaçõ es conexas (eficiê ncia energé tica e pesquisa e
desenvolvimento).
3) Sugestão de aprimoramento para o TCU: Avaliaçã o de Polı́ticas Pú blicas de forma Integrada. Como
exemplo: avaliaçã o da temá tica Desenvolvimento Urbano sob diversas perspectivas como Uso Eficiente de
Energia, Meio-ambiente, Mobilidade Urbana, Saneamento Bá sico, Educaçã o Ambiental entre outras.
Atuaçã o em bases sistê micas. Visã o holı́stica. Ampliar atençã o ao contexto de mudanças climá ticas em
diversas fiscalizaçõ es.
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