
Release Adoção do Position Paper do Setor Elétrico Brasileiro 

Cier/Bracier adota como referência documento do FMASE sobre mudanças climáticas 

A Comissão de Integração Energética Regional – CIER é uma organização sem fins 

lucrativos, com sede no Uruguai, que congrega cerca de 237 empresas na América Latina. 

Seu objetivo principal é promover a integração energética da Região Latino-Americana.  

Para cumprir com seu objetivo, dentre as suas múltiplas atividades, a Cier desenvolve 

estudos no campo de mudanças climáticas e meio ambiente, através de um grupo de 

grabalho cuja coordenação, no Brasil, pertence à chefe do Departamento de Meio 

Ambiente da Eletrobras, Maria Regina Pereira. Em reunião do Grupo de Trabalho de Meio 

Ambiente da CIER realizada no no primeiro semestre deste ano, discutiu-se a necessidade 

de se definir um documento oficial da Comissão – Documento de Posição da Cier – que 

teria como propósito ser difundido na América Latina, bem como apresentado na COP 16 

México. 

Na reunião ficou decidido que a base para a elaboração do Documento da Cier foi o 

Position Paper do Setor Elétrico Brasileiro, documento elaborado pelo Fórum de Meio 

Ambiente do Setro Elétrico - FMASE, um documento sabidamente de caráter público. A 

intenção da Cier foi, além de evitar duplicação de esforços, reconhecer a importância e a 

atualidade do Position Paper, além de contribui para lhe dar maior força política e 

institucional, ampliando o seu campo de aplicação à área de atuação da Cier (toda a 

America Latina). 

Além disso, o documento será incluído nas apresentações institucionais da organização, 

para difundir seus principais pontos sempre que possível. Haverá igualmente um plano de 

divulgação às autoridades oficiais, organizações e instituições de todos os países que 

fazem parte da área de influência do Cier. 

"É uma honra ver um trabalho que o FMASE realizou, de forma estruturada e com a 

participação de todos seus participantes, receber reconhecimento internacional por sua 

qualidade técnica e significância. Esperamos  que a utilização de uma entidade de porte 

como a Cier venha propagar ainda mais os princípios contidos no Position Paper do FMASE 

sobre mundanças climáticas. Esse tema é de suma importâncian para a sociedade como 

um todo", registrou Luiz Fernando Leone Vianna, Coordenador do FMASE e Presidente da 

Associação Brasileira dos Produtores Independentes de Energfia Elétrica - Apine. 

 

 



Para entender melhor 

Cier - Originalmente COMISIÓN DE INTEGRACIÓN ENERGÉTICA REGIONAL, agrupa 237 

empresas, agentes, instituições e entidades do setor elétrico da América do Sul, América 

Central, Caribe e Espanha, e é formado pelos seguintes comitês: 

- Comité Nacional Argentino (CACIER) 

- Comité Nacional Boliviano (BOCIER) 

- Comitê Nacional Brasileiro (BRACIER) 

- Comité Nacional Colombiano (COCIER) 

- Comité Nacional Chileno (CHICIER) 

- Comité Nacional Ecuatoriano (ECUACIER) 

- Comité Nacional Paraguayo (PACIER) 

- Comité Nacional Peruano (PECIER) 

- Comité Nacional Uruguayo (CUCIER) 

- Comité Nacional Venezolano (VECIER) 

- Comité Regional CIER para Centroamérica y El Caribe (CECACIER) 

- Unesa - Espanha  

No Brasil, a CIER é representada pelo Bracier, uma organização também sem fins 

lucrativos que reúne 30 empresas do setor elétrico brasileiro, sendo a Eletrobras afiliada 

mais influente. 

FMASE - O Fórum de Meio Ambiente do Setor Elétrico - FMASE foi criado em 2005 para 
discutir e apresentar sugestões técnicas e regulatórias socioambientais do setor aos 
poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e a outras organizações ligadas à governança do 
setor el+etrico brasileiro, bem como contribuir para a promoção do equilíbrio entre as 
necessidades de desenvolvimento e preservação do meio ambiente sob a ótica do 
desenvolvimento sustentável. Hoje reúne 18 entidades setoriais:  
 

1. Associação Brasileira de Alumínio - Abal 

2. Associação Brasileira de Concessionárias de Energia Elétrica - ABCE 

3. Associação Brasileira de Carvão Mineral - ABCM 



4. Associação Brasileira de Energia Eólica - Abeeólica 

5. Associação Brasileira das Empresas de Energia Renovável - Abeer 

6. Associação Brasileira dos Investidores em Autoprodução de Energia - Abiape 

7. Associação Brasileira de Grandes Consumidores Industriais de Energia e de 
Consumidores Livres - Abrace 

8. Associação Brasileira dos Agentes Comercializadores de Energia Elétrica - Abraceel 

9. Associação Brasileira das Empresas Geradoras de Energia Elétrica - Abrage 

10. Associação Brasileira de Geração Flexível – Abragef 

11. Associação Brasileira de Geração de Energia Limpa  – Abragel 

12. Associação Brasileira de Geradoras Termelétricas - Abraget 

13. Associação Brasileira das Grandes Empresas de Transmissão de Energia Elétrica - 
Abrate 

14. Associação Brasileira dos Produtores Independentes de Energia Elétrica - Apine 

15. Associação Nacional dos Consumidores de Energia - Anace 

16. Fundação Comitê de Gestão Empresarial - Funcoge 

17. Subcomitê de Meio Ambiente das Empresas Eletrobras – SCMA  

18. Centro nacional de Referência em Pequenas Centrais Hidrelétricas - CERPCH 


