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A Secretária de Estado Hillary Clinton e a Chanceler colombiana María Ángela
Holguín recebem os representantes dos governos das Américas para discutir o
acesso universal à eletricidade
No dia 27 de setembro, a Secretária de Estado Hillary
Clinton e a Chanceler Colombiana María Ángela
Holguín foram as anfitriãs de um evento que reuniu
vários ministros de relações exteriores do Hemisfério
Ocidental focado na iniciativa mais recente da ECPA,
Conectando as Américas 2022. Os representantes
presentes discutiram o objetivo principal dessa
iniciativa: aumentar o acesso dos cidadãos do A secretaria de Estado, Hillary Clinton e a
Chanceler colombiana Maria Holguien
Hemisfério à energia, enquanto cinco dos ministros
destacaram o trabalho que está sendo realizado atualmente no tema de interconexão
elétrica em seus países. Conectando as Américas 2022 foi lançado pelo governo colombiano
na Sexta Cúpula das Américas, realizada em Cartagena de Indias no último mês de abril. Sob
esta nova iniciativa, os governos nacionais, instituições multilaterais, como o Banco Mundial,
e o setor privado estão trabalhando lado a lado para aumentar a interconexão entre países,
de maneira que os consumidores possam ter acesso a serviços de eletricidade a custos
menores, estender sua cobertura e expandir o mercado de energia renovável. “Estamos aqui
para promover uma iniciativa que tem como objetivo ambicioso e inadiável conseguir que,
em uma década, os habitantes das Américas tenham acesso à eletricidade de maneira
eficiente e a baixo custo”, disse Holguín no começo da reunião, celebrada à margem da
Assembléia Geral das Nações Unidas em Nova York.

Missão de intercâmbio México-El Salvador
A
missão
de
intercâmbio técnico
entre México e El
Salvador
foi
patrocinada como
?
uma atividade do
grupo de trabalho de
Oficiais do governo de El Salvador eficiência energética
da ECPA. Entre 24 e 26 de setembro, seis oficiais do
Conselho Nacional de Energia (CNE) de El Salvador
viajaram à Cidade do México. Essa visita tinha como
objetivo treinar a delegação salvadorenha em
técnicas e práticas de condução eficiente por parte
dos membros da Comissão Nacional para o Uso
Eficiente de Energia (CONUEE), para contribuir no
fortalecimento institucional no tema de redução e
uso eficiente de energia através da transferência
dessa experiência a todo o pessoal que conduz as
distintas agências do governo de El Salvador. Esse
intercâmbio também buscava cumprir o mandato
nacional de redução de gastos públicos através de
poupança
e
uso
eficiente
de
energia.

Fórum em Energia Renovável IRENA-CARILEC 2012, Bermuda
Kevin de Cuba, diretor da iniciativa da ECPA para o
Caribe, falou sobre as oportunidades de financiamento e assistência para cuidar do uso tecnológico
de energia renovável na região e, ao mesmo tempo,
apresentou esta importante iniciativa à Agência
Internacional de Energia Renovável (IRENA) e a
outras instituições que operam atualmente no setor
de energia da região. O objetivo desse evento foi fornecer um espaço para que os
países do Caribe, assim como prestadores de serviços públicos, equipamentos e
insumos pudessem trocar idéias para avaliar conjuntamente os meios apropriados
para acelerar o desenvolvimento de energia renovável na região. Representantes de
17 países caribenhos, bem como engenheiros, diretores de empresas elétricas e
técnicos dos ministérios nacionais de energia assistiram a esse evento que se
realizou do dia 17 a 19 de setembro. Uma observação importante desse evento é
que a maioria das empresas fornecedoras de serviços públicos estão muito interessadas em implementar a integração da tecnologia de energia renovável nas redes
nacionais de abastecimento existentes e estão dispostas a explorar tecnologias de
armazenamento de energia para lidar com as flutuações de freqüência,
racionamento e outros tipos de dificultades relacionadas com a prestação de
serviços de energia elétrica. Apesar dos desafios que algumas alternativas de
energia renovável apresentam, reconheceram a importância de alcançar certos
padrões e códigos que contribuam para o seu desenvolvimento na região.
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Congresso Regional de Geotermia, 2012
Do dia 17 ao dia 18 de setembro, o Ministério Costarriquense para o Meio Ambiente, Energia e
Telecomunicações(MINEAT) organizou o Primeiro Congresso Geotérmico para a América Latina e o Caribe
(GEOLAC 2012) com o apoio da OEA, do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), da Cooperação
Andina de Fomento (CAF), do Banco Centroamericano de Integração Econômica(BCIE) e a ECPA, entre outros.
Mark Lambrides, chefe da Divisão de Energia e Mitigação de Mudanças Climátias do DSD/OEA participou
GEOLAC 2012
desse importante evento, no qual vários atores regionais se reuniram para debater, analisar e explorar o futuro
do desenvolvimento da energia geotérmica na região. Os participantes da GEOLAC observaram que, mesmo que o desenvolvimento da
energia geotérmica nas Américas apresente muitas histórias de êxito, atualmente está subutilizada, especialmente na América do Sul e no
Caribe. Ademais, existem grandes oportunidade para compartilhar experiências do Norte e da América Central com outras regiões do
Hemisfério, em todos os aspectos de desenvolvimento geotérmico, incluindo políticas, planejamento, avaliação de recursos, tecnologia e
seleção de desenvolvedores e financiamento de projetos.

Seminário em Inovação, Ciência e Tecnologia para o
Desenvolvimento Energicamente Eficiente na América Central

TWP inaugura o Centro de Demonstração de
Energia Renovável em Honduras

Técnicos especialistas e oficiais de governo
se reuniram para discutir sobre energias
renováveis e eficiência energética, como
uma atividade do Grupo de Trabalho de
Eficiência Energética da ECPA. Uma das
sessões mais destacadas foi a mesa redonda
Técnicos especialistas da America Central sobre atuais e possíveis oportunidades para
desenvolvimento e inovação regional em eficiência energética, da qual
participaram vários representantes de governo da região. A Secretaria de
Energia do México (SENER), o Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), A
Universidade
Nacional
de
Costa
Rica
(UNA)
e
o
Centro Internacional de Física Teórica de Trieste, Itália, juntamente com o
apoio do Departamento de Desenvolvimento Sustentável da Organização
dos Estados Americanos (DSD/OEA), uniram esforços para analisar
conjuntamente o desenvolvimento da energia eficiente na região mediante
o fornecimento de um espaço comum de cooperação científica e
tecnológica, bem como de oportunidades de financiamento de possíveis
iniciativas desta natureza. Um dos destaques foi a a apresentação realizada
pelo Dr. Suresh Garimella da Universidade de Purdue, que falou sobre “As
alianças de inovação tecnológica para o desenvolvimento de energia mais
limpa” e compartilhou melhores práticas,
como o enverdecimento da mesma
instituição,
considerada
como
um
reconhecido centro internacional de
investigaçãomultidisciplinar. Esse evento
realizou-se no campus da Universidade
Nacional de Costa Rica, em Liberia,
Dr. Suresh Garimella especialista
da ECPA
Guanacaste, no dia 10 de setembro.

No último dia 17 de agosto,
Trees, Water & People (TWP),
a Associação Hondurenha
para o Desenvolvimento
(AHDESA) e o Departamento
de Estado dos Estados
Unidos da América inauguraram o Centro de
Demonstração de Energia Renovável em Tegucigalpa. O
Centro está equipado com um sistema solar PV e energia
eólica. O objetivo do Centro é informar pessoas, líderes
comunitários e organizações quanto ao uso de fontes de
energia renovável disponíveis localmente e de dispositivos
elétricos eficientes, como estufas renováveis e energia
solar. TWP e AHDESA estão trabalhando conjuntamente
em Honduras desde 1998 e, em novembro de 2011, TWP e
AHDESA começaram a trabalhar como sócios executores
da ECPA para a promoção de energias limpas,
desenvolvimento baixo em carbono e crescimento
sustentável na América Central.

Mesa redonda em eficiência energética da ECPA
O Ministério de Energia e Minas do Peru (MIEM) e o Mecanismo de Facilitação
da ECPA serão os anfitriões do II Simpósio Regional em Eficiência Energética
que se celebrará nos dias 14 e 15 de novembro em Lima, Peru. Parte deste
importante evento incluirá a realização da Mesa Redonda sobre o pilar de
eficiência energética, no dia 15 de novembro. Durante essa mesa redonda,
representantes de diferentes programas nacionais em eficiência energética
da América do Sul discutirão as necessidades de regulamentação e as
prioridades técnicas necessárias ao intercâmbio de informação e a melhores
práticas no tema de eficiência energética. Os participantes deste evento
colaborarão na elaboração de um plano de trabalho que contribua no
desenvolvimento da cooperação regional em eficiência energética.

Fórum de Energia Renovável do Caribe 2012
O Fórum de Energia Renovável do Caribe (CREF)
aconteceu entre 15 e 17 de outubro em San Juan, Porto
Rico. O tema central desse evento anual foi “da
oportunidade à implementação”, buscando reunir
representantes de governos, investidores locais e
internacionais,
representantes
de
organizações
multilaterais, representantes de bancos comerciais e de
investimento e provedores de tecnologia para se
envolverem em discussões e negociações de alto nível.
Em 15 de outubro, o DSD/OEA realizou duas reuniões
prévias ao início do fórum. Na primeira, foi apresentado
um resumo das realizações alcançadas pelo Programa de
Energia Sustentável para o Caribe (CSPE) no Caribe
Oriental e nas Bahamas, com a presença dos mais
importantes parceiros regionais e governamentais. O
evento da tarde foi uma reunião ministerial realizada junto
ao Departamento de Estado dos Estados Unidos, o
coanfitrião do evento, para discutir as crescentes e futuras
tendências em energia no Caribe, assim como o poterncial
de interconexão elétrica entre as ilhas.
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