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O ano de 2020 coloca desafio
muito prejudicada nos anos anteriores, quando não foi possível realizar atividades que, 
ao longo dos anos foram as principais fontes de recursos do Instituto. 

O projeto mais avançado para o período será
Eficiente do Etanol que vem sendo negociado com potenciais patrocinadores

Seguirão os contatos iniciados em 2019 com a Airship do Brasil visando analisar o uso 
de dirigíveis mais leves que o ar do ponto de vista da eficiência energética n
transportes de grandes cargas a longa

A experiência do INEE nos últimos anos, aliada aos seus baixos custos, oferece 
algumas oportunidades, num prazo curto, de examinar e buscar priorizar e 
implementar alguns projetos que possam agregar rec
colaboradores. 

Em suas linhas tradicionais, o INEE continuará a acompanhar as discussões sobre o 
tema da eficiência e se manifestar sempre que necessário, preparando estudos
artigos sobre o tema da
ao longo das cadeias entre a 

É importante ressaltar que a continuidade das atividades 
desenvolvimento de atividade
manterá seus sócios informados sobre as evoluções.
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coloca desafios importantes para o INEE, cuja capacidade financeira foi 
muito prejudicada nos anos anteriores, quando não foi possível realizar atividades que, 
ao longo dos anos foram as principais fontes de recursos do Instituto.  

mais avançado para o período será a realização do 5º Seminá
Eficiente do Etanol que vem sendo negociado com potenciais patrocinadores

Seguirão os contatos iniciados em 2019 com a Airship do Brasil visando analisar o uso 
de dirigíveis mais leves que o ar do ponto de vista da eficiência energética n

ortes de grandes cargas a longa distância.  

A experiência do INEE nos últimos anos, aliada aos seus baixos custos, oferece 
algumas oportunidades, num prazo curto, de examinar e buscar priorizar e 
implementar alguns projetos que possam agregar recursos financeiros e novos 

Em suas linhas tradicionais, o INEE continuará a acompanhar as discussões sobre o 
tema da eficiência e se manifestar sempre que necessário, preparando estudos

sobre o tema da eficiência energética e racionalização do emprego da energia 
ao longo das cadeias entre a obtenção e seu uso final.  

É importante ressaltar que a continuidade das atividades do INEE
atividades financiadas ou remuneradas. A diretoria ficará atenta e 

seus sócios informados sobre as evoluções.
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, cuja capacidade financeira foi 
muito prejudicada nos anos anteriores, quando não foi possível realizar atividades que, 

 

Seminário de Uso 
Eficiente do Etanol que vem sendo negociado com potenciais patrocinadores. 

Seguirão os contatos iniciados em 2019 com a Airship do Brasil visando analisar o uso 
de dirigíveis mais leves que o ar do ponto de vista da eficiência energética nos 

A experiência do INEE nos últimos anos, aliada aos seus baixos custos, oferece 
algumas oportunidades, num prazo curto, de examinar e buscar priorizar e 

ursos financeiros e novos 

Em suas linhas tradicionais, o INEE continuará a acompanhar as discussões sobre o 
tema da eficiência e se manifestar sempre que necessário, preparando estudos e 

lização do emprego da energia 

o INEE depende do 
. A diretoria ficará atenta e 

seus sócios informados sobre as evoluções.



 

 


