Conheça a
ANEEL
Com a responsabilidade de regular, fiscalizar e solucionar
conflitos no âmbito do Setor Eletrico Brasileiro, a Agência Nacional de
Energia Eletrica (ANEEL) tem como missão “proporcionar condições
favoraveis para que o mercado de energia eletrica se desenvolva com
equilíbrio entre os agentes e em benefício da sociedade”.
As decisões da ANEEL são tomadas pela Diretoria Colegiada,
composta por cinco integrantes, nomeados pelo presidente da Republica
apos aprovação do Senado Federal. Alguns temas são submetidos à
audiência ou à consulta publica, para garantir a participação da
sociedade, de modo a subsidiar o processo decisorio, deliberado em
reuniões publicas.
As reuniões são transmitidas ao vivo pela Internet, na pagina da
ANEEL ( www.aneel.gov.br ), desde outubro de 2004. Essa iniciativa,
pioneira entre as agências, confere transparência às decisões.
Para a Agência, regular e estabelecer condições para que os serviços
de energia eletrica sejam prestados com qualidade e segurança aos
consumidores. À ANEEL cabe ainda promover um ambiente regulatorio
coerente com as políticas definidas pelo governo federal para o setor
eletrico brasileiro.
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Estrutura Organizacional
• Diretoria
• Secretaria-Geral
• Chefia de Gabinete
• Auditoria Interna
• Procuradoria Federal
• Assessoria de Comunicação e Imprensa

Superintendências
• Regulação Econômica
• Estudos Econômicos do Mercado
• Mediação Administrativa Setorial
• Gestão e Estudos Hidroenergeticos
• Concessões e Autorizações de Geração
• Concessões e Autorizações de Transmissão
e Distribuição
• Fiscalização dos Serviços de Geração
• Fiscalização dos Serviços de Eletricidade
• Fiscalização Econômica e Financeira
• Regulação dos Serviços de Transmissão
• Regulação dos Serviços de Distribuição
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• Regulação da Comercialização da
Eletricidade
• Pesquisa e Desenvolvimento e
Eficiência Energetica
• Regulação dos Serviços de Geração
• Planejamento da Gestão
• Gestão Tecnica da Informação
• Relações Institucionais
• Recursos Humanos
• Administração e Finanças
• Licitações e Controle de Contratos
e Convênios

