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É assim que avaliamos
os processos colaborativos
nos quais participamos.
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RELEVÂNCIA.

O setor energético é o motor fundamental para a 
atividade econômica e também para as mudanças 
climáticas.
Grande parte dos conflitos socioambientais 
recentes está relacionada a esse setor.

ESCALABILIDADE.

Uma iniciativa que começou no Chile (a partir da 
sociedade civil), que posteriormente incidiu na política 
energética nacional e passou a ser desenvolvida 
também na Argentina. 

DÉFICIT DE COLABORAÇÃO.

Tradicionalmente o planejamento e gestão energéticos 
tinham como foco os aspectos técnicos e econômicos 
e não consideravam a participação de atores 
relevantes; isso está mudando consideravelmente 
por meio do trabalho conjunto de atores diversos 
dos setores privado, público e sociedade civil. 

INFLEXÃO.

A introdução das energias renováveis representa 
um ponto de inflexão na evolução das matrizes 
energéticas.



CAPITAL SOCIAL.

A energia está relacionada a contextos e atores 
diversos, como as universidades, os usuários de 
energia, as câmaras setoriais, empresas petrolíferas, 
órgãos técnicos, empresas geradoras de energia do 
Chile, distribuidoras, organizações ambientalistas, 
governos nacionais e subnacionais.
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É assim que agregamos
valor aos processos
colaborativos.
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VISÃO
UNIFICADORA.

Por meio da criação e análise de cenários da matriz 
energética, é possível discutir e propor visões 
comuns de futuro energético. 

AGENDAS
DE AÇÃO COMUM.

Embora os interesses e atores sejam diversos, existem 
pontos que os unem - como a mitigação das 
mudanças climáticas, a modernização dos sistemas 
energéticos, a geração distribuída – e dessa forma são 
firmados acordos a partir desses eixos de interseção. 

INOVAÇÃO.

A inovação se expressa, por exemplo, no uso de 
cenários de futuro e na constante busca pela 
integração da ciência e das experiências e interess-
es dos diversos atores. 

INCIDÊNCIA.

O processo de cenários energéticos foi composto 
pelos governos para as políticas energéticas de longo 
prazo. No Chile, foi criado o programa Energia 
2050 e, na Argentina, teve início a Visão da 
Transição Energética para 2050. 
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Processos 
colaborativos
que geram
resultados.
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No Chile, o ano de 2018 apresentou o desafio de um 
novo governo. O espaço Cenários Energéticos havia 
oferecido a base para o desenvolvimento da política 
pública Energia 2050 e inclusive havia organizado uma 
série de atividades chamadas “Energia Presidencial”, que 
buscavam posicionar o tema energético nas campanhas 
da última eleição presidencial. Durante 2018, a Avina 
assumiu – em acordo com os membros da comissão 
executiva da iniciativa – o desafio de explorar e 
analisar alguns temas importantes para o futuro da 
energia no Chile. Com o apoio de instituições 
acadêmcias e de pesquisa (locais e internacionais) e com 
a participação de múltiplos atores importantes do setor 
e do país, foram organizadas informações essenciais, que 
foram colocadas à disposição do novo governo. São as 
“5 D” do futuro energético: descarbonização, energia 
distribuída, transformação digital, descontaminação e 
descentralização. 

Na Argentina, o exercício Cenários Energéticos 2040 

foi concluído e seus resultados foram apresentados. 
Foi um exercício de prospectiva e um debate com rigor 
técnico, no qual 10 instituições prepararam nove 
propostas comparadas de matrizes energéticas para o 
ano 2040 com a participação do governo federal, que 
recebeu os insumos produzidos. Paralelamente, foi 
realizado o lançamento do processo multissetorial “Para 
uma Visão Comum da Transição Energética para 2050”, 
de acordo com o convite à apresentação de propostas 
da Secretaria de Energia. O lançamento contou com a 
participação de mais de 30 instituições que representam 
todos os setores de energia do país. O objetivo é 
consensuar e difundir uma declaração conjunta, em 
2019, que expresse uma visão almejada de longo prazo 
sobre o futuro da energia na Argentina. Além disso, a lei 
de geração de energia distribuída foi regulamentada e 
entrou em vigor. Essa lei permite que pequenos usuários 
e empresas gerem sua própria energia de fontes 
renováveis e possam vender seu excedente de até 20 
Kw.  Espera-se gerar um potencial de até 10% da energia 
elétrica de todo o país.

Outra contribuição da Avina relacionada à tecnologia e 
inovação em 2018 foi a ampliação e aprofundamento do 
projeto Sustentabilização de Lares, que conta com a 
participação das Secretarias de Habitação e Energia para 
melhorar a eficiência energética de 1000 residências na 
Patagônia argentina. 
Além disso, apoiamos o desenvolvimento da tecnologia 
de energia complexa, uma nova fonte alternativa com 
alto potencial de escalonamento, geração 
descentralizada, baixo custo e impacto em sua produção. 
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Histórico.
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2009       2010       2011       2012       2013       2014       2015      2016       2017

2009: Lançamento do 
diálogo Cenários 
Energéticos no Chile.

Desenvolvimento dos 
Cenários Energéticos 
2030 para o Chile.

2011: Lançamento da 
Plataforma Cenários 
Energéticos na 
Argentina.

Desenvolvimento dos três 
exercícios de Cenários 
Energéticos na Argentina 
(para 2030, 2035 e 2040).

2016-2019: 
Convênio de 
colaboração 

entre a 
Plataforma 

Cenários 
Energéticos e o 

governo da 
Argentina.

2013: Realização do 
debate sobre Cenários 
Energéticos antes das 
eleições presidenciais do 
Chile.

2015-2016: Lançamento 
do programa Energia 2050 
do governo do Chile.

2015: Realização do 
debate sobre Cenários 
Energéticos antes das 
eleições presidenciais da 
Argentina.

2016-2017: 
Realização das 
consultas 
multissetoriais e 
regionais de 
Energia 2050.
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Dados relevantes.
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Participação de mais de 50 instituições públicas, privadas e da sociedade civil em 
processos de diálogo energético no Chile e Argentina.

Chile: 300 pessoas, diretamente vinculadas ao setor energético, participaram da discussão 
sobre o Futuro da Energia.

Argentina: Mais de 100 projetos de geração de energia adjudicados pela nova lei de 
energias renováveis.

Coinvestidores. Parceiros.

+50: universidades, usuários de energia, 
câmaras setoriais, empresas petrolíferas, 
órgãos técnicos, empresas geradoras de 
energia do Chile, distribuidoras, organizações 
ambientalistas, órgãos de regulamentação, 
governos nacionais e subnacionais.



Depoimento

Nicola Borregaard. 
Gerente geral da EBP Chile. 
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“A Avina foi uma sócia estratégica desde o início dos Cenários Energéticos no Chile. Seu capital 

social tem sido fundamental, assim como sua abordagem e experiência no uso de cenários para 

lidar com a alta complexidade do setor.”






