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>> Leia mais

Decreto amplia vigência dos 
Programas Luz para Todos e Mais 
Luz para a Amazônia

Programas viabilizam a expansão dos serviços de 
energia elétrica para locais remotos do território 
nacional e tinham previsão de encerramento ao final 
de 2022.

>> Leia mais

Substituição temporária das 
redes sociais do MME durante o 
período eleitoral

Em cumprimento à legislação eleitoral, serão utilizados 
per�s temporários em todas as redes sociais para publica-
ções o�ciais do MME. 

>> Leia mais

>> Leia mais

MME abre consulta pública sobre 
geração distribuída

Objetivo é coletar contribuições à proposta de diretri-
zes para valoração dos custos e benefícios da microge-
ração e minigeração distribuída.

>> Leia mais

Política Mineral Brasileira é instituída
A medida prevê a criação de instrumentos para o plane-
jamento do setor mineral e de órgão colegiado para a 
coordenação e implementação da respectiva política 
pública.

MME divulga diretrizes para o 
Leilão de Reserva de Capacidade 
na Forma de Energia de 2022

Objetivo do leilão é atender às disposições da Lei nº 
14.182/2021, que estabelece a obrigação de contrata-
ção de geração termelétrica a gás natural.

>> Leia mais
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Projeto Felicity finaliza atividades e 
apresenta resultados de atividades 
no Brasil

Iniciativa capacitou cidades a desenvolver projetos de 
energia renovável e eficiência energética, acelerando 
investimentos urbanos de baixo carbono no Brasil.

>> Leia mais

Conheça as funcionalidades do Sistema 
de Informação do Desempenho 
Ambiental da Construção - Sidac
O Sidac é uma plataforma web voltada ao mercado da 
construção civil e permite calcular a pegada de carbono 
de produtos fabricados no Brasil.

>> Leia mais

MME lança videoaulas sobre 
armazenamento de energia

Material é destinado a docentes que formam profissio-
nais para atuar no setor de energia.

>> Leia mais

CNPE aprova resoluções sobre 
governança do Programa Nacional do 
Hidrogênio e exploração de petróleo
Conselho aprovou a governança do Programa Nacio-
nal do Hidrogênio (PNH2) e também parâmetros para 
licitação do Bloco Ametista, além de medidas de 
estímulo à produção de campos de petróleo com 
economicidade marginal.

>> Leia mais

Aneel promove campanha para 
prevenir incêndios próximos a 
linhas de transmissão de energia
Em campanha educativa, a Aneel busca conscientizar a 
população sobre os riscos de incêndios próximos a 
essas regiões e alerta sobre medidas de prevenção a 
serem tomadas.

>> Leia mais
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Criação de solos saudáveis a partir de 
rejeitos da mineração é tema de 
seminário promovido pelo MME

Objetivo do evento é apresentar tecnologias inovadoras 
e os benefícios do planejamento para aproveitar os 
rejeitos e estéreis da mineração.

>> Leia mais

Acompanhe mais informações 
do MME em nossas redes sociais.

Vídeo em destaque 
Projeto Felicity finaliza atividades 
e apresenta resultados de 
atividades no Brasil.

Iniciativa capacitou cidades a desenvolver 
projetos de energia renovável e e�ciência 
energética, acelerando investimentos urbanos 
de baixo carbono no Brasil.

>> Leia mais
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