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AGENERSA completa um ano  
em sua  nova sede 

 Há um ano atrás, no dia 13 de novembro de 2007, a AGENERSA inaugurava sua 
nova sede. Contando com mais espaço, a Agência partiu para uma nova fase em sua 
estruturação. 
 Em seus  1.200  metros  quadrados,  quase o dobro de seu antigo endereço, 
instalou sua equipe técnica, em local nobre do Centro da Cidade, de fácil acesso aos 
meios de transporte, coletivos e de massa. 
 A aquisição de novo mobiliário foi fundamental para a organização dos setores 
da Agência, bem como a arquivamento de documentos e acervo permanente.   
 A AGENERSA passou a contar com auditório  próprio, com  capacidade  para 
acomodar  30 pessoas sentadas, onde realiza  suas  Sessões Regulatórias  e  eventos 
internos.  Em agosto de 2008, o auditório passou por melhorias e recebeu novas instala-
ções  de  som,  tela  LCD,  gravador  de  DVD  e a  fixação do  data  show.  Com  essas 
implementações,  as  Sessões  Regulatórias,  e quaisquer  eventos, são  transmitidos 
simultaneamente pela intranet da Agência. 
 A rede interna da AGENERSA foi outra novidade que veio com a mudança. Na 
intranet, o funcionário encontra informações atualizadas e documentos administrativos 
e regulatórios. 
  Pensando  na  segurança  da informação, a área de  informática avançou na 
implantação de uma rede lógica, com cabeamento estrutrado, e rede  elétrica estabili-
zada, contando com um backup externo. 
 Ao longo desse ano foi desenvolvido o Programa de Aperfeiçoamento Pessoal, 
visando a capacitação dos funcionários. Em uma das fases do Programa aconteceram, 
no auditório da Agência, inúmeras palestras sobre assuntos diretamente ligados à regu-
lação e às atividades da AGENERSA, sempre com a participação de convidados, especia-
listas em suas áreas de atuação. Aconteceram, ainda, cursos específicos oferecidos à 
equipe. 
 Ainda,  em  apoio  ao  aperfeiçoamento  profissional,  foi  criada uma sala de 
Biblioteca cujo acervo reúne títulos relativos à regulação, direito,  economia,  energia  e 
saneamento, bem como revistas especializadas, manuais e vídeos, tendo catalogadas 
470 peças.  
  Para realização das atividades externas de fiscalização e administrativas, a    
Agência conta com três carros de serviço locados, identificados com a logomarca da 
AGENERSA.  
 Para dar maior segurança e conforto a funcionários e visitantes, terceirizou o 
serviço de recepção, que  funciona  diariamente das 7 horas da manhã às 7 horas da 
noite, bom como o de segurança desarmada durante toda a semana, inclusive fins de 
semana e feriados. 
 A Agência criou uma área de convivência na Copa,  montada com eletrodomés-
ticos e  mobiliário onde os funcionários podem realizar suas refeições. 
 Preocupada com as questões ambientais, a AGENERSA chega ao seu primeiro 
ano em novo endereço, implantando o sistema de coleta seletiva de resíduos sólidos. 
  

Ouvidoria: 0800 024 90 40  
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Parcerias 

Parceria entre Agência Reguladora e 
 Administração Direta 

 A Comissão Interna da AGENERSA,  constituída em cumprimento ao Decreto Estadual 40.654 

que institui a separação dos resíduos sólidos recicláveis descartados pelos órgãos da Administração 

Pública Estadual,  esteve reunida  com a  Consultora  Socioambiental da  Secretaria  de  Estado do  

Ambiente, Pólita Gonçalves, designada pela SEA para dar apoio aos órgãos do Governo na implanta-

ção da coleta  seletiva  juntamente com o  Conselheiro  Presidente  Interino da AGENERSA,  Sérgio  

Raposo e a Secretária Executiva, CÍnthia Pitz, no dia 13 de novembro passado, na sede da Agência.

 O encontro foi importante para sustentar as iniciativas e decisões  da Comissão, bem como 

ressaltar a importância e necessidade da contribuição da AGENERSA à preservação do meio ambiente. 

 A AGENERSA e a SEA— Secretaria de Estado do Ambiente, assinaram,  dia 17 de dezembro 
último o Protocolo de Intenções do Termo de Cooperação Técnica,  durante  o  evento  Pacto pelo 
Saneamento, no auditório do DER RJ. 
 O Pacto pelo Saneamento no Estado do Rio de Janeiro é um programa criado pelo Governo do 
Estado, cujo objetivo é erradicar, num prazo de 10 anos, todos os lixões existentes no estado, bem 
como levar a 80% da população fluminense o tratamento de esgoto. 
 Composto por dois subprogramas  - Lixão Zero e Rio Limpo - o Pacto  tem foco na sustentabili-
dade dos sistemas a serem implantados, a partir de incentivos financeiros aos municípios e prestado-
ras de serviço, comprometendo recursos do FECAM – Fundo Estadual de Conservação Ambiental e 
FUNDRHI – Fundo Estadual de Recursos Hídricos. 
 A AGENERSA, a partir da assinatura deste Termo de  Cooperação Técnica, cujo  objetivo  é  
formalizar a intenção dos órgãos em colaborar mutuamente, passa a atuar na introdução e o desen-
volvimento dos conceitos de regulação de serviços públicos no âmbito dos programas em desenvolvi-
mento pela SEA, em especial no  que  se  refere aos serviços de  saneamento no Estado do  Rio  de 
Janeiro,  e prevê a execução de ações de cooperação técnica na área de apoio institucional e apoio ao 
estabelecimento de princípios e critérios para regulação. 
 A AGENERSA passará a atuar, também, na regulação dos Contratos de Concessão de trata-
mento de resíduos sólidos, a começar pelo Município de Mesquita. 

 O Regulador da AGENERSA, Pedro Pequeno,  já  está  atuando  na SEA,  a fim  de  dar apoio 
técnico aos projetos da Secretaria. 

AGENERSA cede seu auditório 
 para curso da  FESP 

 A AGENERSA, , em parceria com a Fundação Escola do Serviço Público  do  Estado do Rio de 

Janeiro — FESP RJ , cedeu seu auditório para as aulas do Curso de Especialização em Administração 

Pública, promovido pelo núcleo de Pós Graduação do Instituto Superior de  Administração  Pública 

Estadual, que acontece às 3as e 5as  feiras , das 18h30 às 20h30. 

 A assistente do Departamento de Recursos Humanos da Agência, Janaína Sousa, é uma das 

alunas deste curso. 

Ouvidoria: 0800  024 90 40  

Consultoria da SEA para implantação da coleta seletiva 



Começa a 2º Revisão Quinquenal Tarifária 
das Concessionárias de Saneamento  

 A AGENERSA deu início à 2º Revisão Qüinqüenal Tarifária das Concessionárias Águas  de  Juturnaíba  e 
Prolagos e, para dar  apoio aos estudos para instrução dos  processos de  Revisão,  contratou a consultoria da  
Fundação Getúlio Vargas – FGV.  
 Foi constituído Grupo de Trabalho da Agência, sob a coordenação do  gerente  da  Câmara de  Política  
Econômica  e  Tarifária  -  CAPET, Alexandre Guedes, do  qual  participam,  também, Oldemar  Guimarães, gerente 
da Câmara Técnica de Saneamento - CASAN e  Marcus Simonini, advogado da Procuradoria.  
 Após realizar reunião interna para discussão e aprovação do plano de trabalho da consultoria, o  Grupo  
de  Trabalho  convidou a FGV a participar de reunião no auditório da Agência, no dia 27 de novembro passado, 

cujo  objetivo  foi  discutir  aspectos  sobre  o trabalho 
prático da FGV para coleta e análise de dados do pro-
cesso de Revisão, bem como forneceu, em arquivo 
digital, documentos a serem considerados no estudo 
da Consultoria. 
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 Chegou ao fim, em 09 de novembro último, o mandato do Conselheiro José Claudio Ibrahim Murat,  primei-

ro Presidente da AGENERSA, nomeado por Ato da Governadora Rosinha Garotinho, em 10 de outubro de 2005, 

permanecendo na presidência até 23 de novembro de 2007. 

 A equipe da AGENERSA agradece ao Conselheiro Ibrahim  pelo trabalho desenvolvido na Agência e deseja 

sucesso em seus novos desafios profissionais. 

 Ainda no mês de novembro, os Conselheiros Darcília Aparecida  da  Silva  Leite  e José Carlos dos Santos 

Araújo, cujos mandatos terminaram em 09 de outubro último, foram arguidos  pela Comissão de Normas Internas e 

Proposições Externas da Assembléia Legislativa do Rio.  

  Após a sabatina, que ocorreu no dia 14 de novembro passado, os parlamentares decidiram aprovar a re-

condução de  ambos os Conselheiros . "A recondução se deu em função do excelente trabalho dos conselheiros 

frente à entidade nos últimos anos. Já conhecemos o resultado da 

atuação de ambos e isso é mais do que credencial  para que eles 

permaneçam fazendo o trabalho  que  têm feito",  disse  Marcos 

Abrahão, Presidente da Comissão.  

 No dia 03 de dezembro passado, o plenário da Assembléia 

Legislativa do Rio, em discussão única,  acompanhou as indicações 

do Governo do estado e aprovou,  a recondução de José Carlos  dos  

Santos Araújo e  Darcília Aparecida da Silva Leite  ao conselho da 

AGENERSA para um novo mandado de quatro anos.  A posse acon-

teceu no dia 10 de dezembro último. 

 Os funcionários da Agência desejam aos Conselheiros recon-

duzidos sucesso em seus novos mandatos. 

Foto: Ana Schneider 

Alexandre Guedes (à direita), coordenador do Grupo de 

Trabalho da AGENERSA  que  conta também com Marcus 

Simonini (centro) e  Oldemar  Guimarães  (à esquerda) 

recebem os técnicos da FGV, consultoria  contrata  pela 

Agência,  para a primeira reunião sobre a segunda Revisão 

Quinquenal das concessionárias de saneamento. 

Ouvidoria: 0800  024 90 40  

Sérgio Raposo (à esquerda), Presidente Interino 

da AGENERSA, ao lado dos Conselheiros Darcília 

Leite e José Carlos, no plenário da ALERJ.  

Foto: Ana Schneider 



Prolagos inicia testes 
 na nova ETE de São Pedro da Aldeia. 

 A concessionária Prolagos iniciou, no mês de novembro, os testes no novo 
tanque decantador construído na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de São 
Pedro da Aldeia, cuja obra foi concluída em outubro  passado,  possibilitando a 
ampliação da capacidade desta Estação em 100% (totalizando 200 l/s).  

Atualmente, esta ETE  tem capacidade para receber e tratar 100 l/s  de 
esgoto, mas opera com menos. Com a conclusão do cinturão no entorno da Lagoa 
de Araruama, no município de São Pedro da Aldeia, passará a receber e tratar, em 
média, 130 l/s. 

Com a conclusão do cinturão, este ano, a Prolagos estará coletando 100% 
do esgoto ainda despejado in natura na Lagoa de Araruama no município aldeense 

Para receber esta carga extra de esgoto, a Prolagos construiu  um novo 
tanque decantador na ETE São Pedro da Aldeia, que funciona com um dos sistemas 
mais modernos do mundo: o terciário, que remove,  principalmente, fósforo  e 
nitrogênio, além  de  outros  poluentes não retidos nos tratamentos primário e 
secundário. O tanque tem a função de separar a parte bruta da parte líquida do 
esgoto, que recebe tratamento para voltar ao meio ambiente sem causar poluição.  

 A captação e o tratamento de 100% do esgoto in natura ainda despejado 
na Lagoa de Araruama tem sido o principal foco da Prolagos, este ano, que espera 
alcançar esta meta até 2010, com construção de cinturão em Cabo Frio e Iguaba 
Grande.  

Fonte: Ascom Prolagos 
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Justiça homologa acordo  
entre Petrobras, CEG e CEG-Rio 

 Informativo 
Ouvidoria: 0800  024 90 40  

  A juíza Luciana Losada Albuquerque Lopes, titular da 13ª Vara da Fazenda 

Pública do Rio, homologou o acordo assinado em outubro passado pelas empresas 

Petrobras, CEG e CEG-Rio, encerrando o processo de regularização do fornecimento 

de gás no Rio de Janeiro. 

 No contrato assinado pelas empresas ficou estipulada a quantidade de gás 
que a Petrobras vai fornecer mensalmente: no mês novembro passado, por  exem-
plo, foi de 5.330.000 m3 e em dezembro corrente, de 5.349.000 m3.  Esse  valor 
aumentará mensalmente, até chegar a 6.545 metros cúbicos diários em dezembro 
de 2.012, data do término do contrato. 
 O início do processo foi em outubro de 2007, quando o Tribunal de Justiça 
do Rio deferiu no plantão uma  liminar intimando  a  Petrobras  a restabelecer  o 
fornecimento  de  gás  natural às concessionárias  CEG e CEG - Rio,  conforme as  
médias praticadas  nos últimos 12 meses.  A ação civil pública foi proposta  pelo  
Estado em face da Petrobras, da CEG e da CEG - Rio , com pedido de liminar, porque 
a empresa teria suspendido o fornecimento de gás natural às concessionárias de 
distribuição sem aviso prévio. 
 Tal medida estaria sendo tomada, segundo a Petrobras, porque a malha de 
transporte de gás natural enfrentava graves desequilíbrios, os quais comprometiam 
a continuidade das operações. De acordo com a empresa, a situação estava sendo 
agravada pelo fato de as concessionárias estarem fornecendo ao mercado volume 
superior àquele constante no contrato originalmente firmado 
entre as partes. Fonte: site TJ RJ 



Estruturação Interna 

Acompanhamento 
 dos bolsistas da FIA 

 O Departamento de Recursos Humanos da AGENERSA realizou, em  seu  auditó-
rio, ao longo do dia 19 de novembro passado,  reunião com  todos os  bolsistas  da Fun-
dação para Infância e Adolescência — FIA. O objetivo era apresentar os resultados da 
avaliação trimestral de desempenho dos dezenove estagiários. 

 Responsável pelo desenvolvimento  do  aprendizado  bolsistas  através  do  re-
sultado das Fichas Trimestrais de Avaliação  de  Desempenho  respondidas pelas Chefias 
Imediatas, o setor de RH da Agência abordou os pontos positivos e negativos da atuação 
dos adolescentes e apresentou orientações sobre a  melhor  forma  de  desempenharem  
suas atividades. 

 Normas   de   comportamento,   direitos  e  cumprimento  de  deveres  foram 
relembrados, bem como informações sobre cursos e eventos gratuitos  de aprimora-
mento profissional. 
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Novo Sistema  
de Call Center para a AGENERSA 

 No mês de novembro, foi homologada a licitação do novo Sistema de Ouvidoria (Call Center e Sistema de 
Gestão), contratado pelo período de um ano, mais completo e adequado a demanda da Ouvidoria da AGENERSA. 
A empresa Internáutica Call Center Ltda  foi a  vencedora do certame, pelo valor de  R$55.099,56.  

 O Sistema on line, com dois pontos de atendimento dedicados, funciona de segunda à sexta-feira, das 08 
às 20 horas, tem como finalidade o recebimento e tratamento das solicitações, reclamações, sugestões, denúncias 
e elogios enviados por clientes e usuários das concessionárias reguladas pela AGENERSA. 

 Os usuários  podem enviar suas solicitações de diversas formas: via 0800 024 90 40,  em nosso Call Center,  
através de formulário de preenchimento simples, disponível na  internet, no site  www.agenersa.rj.gov.br , pelo  
e-mail ouvidoria@agenersa.rj.gov.br, via fax (21) 2332-6468 ou através de carta endereçada à AGENERSA. 

 Aqueles que optam por acessar o Call Center, recebem uma mensagem de confirmação de seu contato,  
com  instruções  de  como acompanhar o andamento de seu registro. A reclamação/sugestão é inserida no banco 
de dados do sistema, assim como todos os dados do usuário de forma separada,  permitindo o envio posterior de 
novas ocorrências, sem a necessidade de um novo cadastro. 

 O novo Sistema de Ouvidoria traz mais interatividade entre a AGENERSA e as Concessionárias reguladas. 
CEG/CEG Rio, Prolagos e Águas de Juturnaíba poderão acessar diretamente o sistema, sempre com o controle e 
acompanhamento da Ouvidoria da Agência.  

  A partir de agora, nosso Call Center passa a contar com um sistema avançado de busca por perguntas fre-
quentes para que, por telefone, já seja dada a solução para o usuário, caso isso seja possível, reduzindo, assim, o 
tempo de atendimento. 

 Outra novidade é a implementação da  Unidade de Resposta Audível — URA, que permite que o cliente 
aguarde na linha até seu atendimento. 

 O sistema permite, também,  a geração de relatórios  e gráficos, dinamicamente:  por tipo de ocorrência, 
por concessionária,  quantidade por concessionária,  por situação da ocorrência (em trâmite, fechada, soluciona-
da, recebida), demonstrativo mensal de ocorrências recebidas por concessionárias, comparativo mensal de ocor-
rências  recebidas/fechadas e relatório por localidade e por tipo de ocorrência. 

 Desse modo, a AGENERSA prossegue em busca da melhoria contínua e do melhor atendimento possível 
aos consumidores  fluminenses de gás canalizado e aos de saneamento da Região dos Lagos. 

 

Ouvidoria: 0800  024 90 40  



Funcionários de diversas áreas da 
AGENERSA participam de eventos externos 
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Aperfeiçoamento   Profissional 

OUVIDORIA 

 Maria Clara Canedo, Ouvidora da AGENERSA, participou do II Encontro de Ouvidores, no auditório 

do Banco Central, nos dias 06 e 07 de novembro passados. O Encontro  foi organizado pela Associação 

Brasileira de Ouvidores do Estado do Rio de Janeiro— ABO RJ, à qual nossa Ouvidora é afiliada. 

 

AUDITORIA 

 Mauro Araújo, Auditor da AGENERSA, participou  do evento  gratuito,  I Encontro  de  Controle  

Interno no Rio  de  Janeiro, no auditório do DER RJ, nos dias 10 e  11 de  novembro últimos,  promovido 

pela  Secretaria  de  Estado  de Fazenda, Auditoria Geral do  Estado e  Controladoria Geral da União. O  

Encontro abordou o Controle Interno sob os aspectos da ética e compromisso com a sociedade. 

 

RECURSOS HUMANOS 

 Cristiane Guimarães, Diretora do Departamento de Recursos Humanos da AGENERSA,  e Janaína 

Souza, assistente do mesmo setor,  participaram, alternadamente,  do evento gratuito II  Encontro de 

Gestores de RH  do  Governo do Estado do Rio de Janeiro, no auditório do DER RJ, nos dias 13  e  14 de 

novembro, promovido pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão. O objetivo do Encontro era 

promover o aperfeiçoamento profissional e a integração dos servidores da área de recursos humanos de 

todos os órgãos e empresas da estrutura administrativa do Governo do Estado. 

 

PROCURADORIA 

 Luis Marcelo Marques, Procurador da AGENERSA,  participou do II Forum Internacional do Direito 
de Petróleo e Gás Natural, na sede da Firjan, nos dias 03 e 04 de novembro últimos. 
 O Procurador participou, também, do congresso “O Futuro da Constituição”, nos dias 26 a 28 de 
novembro passados, no auditório da Procuradoria Geral do Estado. No evento, foram discutidos avanços 
e retrocessos que surgiram após a Constituição, bem como a análise histórica na qual se desenrolou o 
processo constituinte e os modelos de Estado.  
 

CÂMARA DE POLÍTICA ECONÔMICA E FINANCEIRA 

 Fábio Nascimento, analista de regulação, participou do curso “Defesa Administrativa Tributária”, 

no dia 26 de novembro passado, no auditório do Instituto Brasileiro de Executivos em Finanças — IBEF. O 

foco inicial do curso foi transmitir técnicas de gestão e administração tributária, a partir da compreensão 

dos mecanismos de lançamento e cobrança dos créditos tributários pelas autoridades fiscais e, de como 

as empresas podem agir para impedir problemas tributários. 

 
SUPERINTENDÊNCIA FINANCEIRA 

 Ademir  Lage, Superintendente Financeiro da AGENERSA,  participou  de  reunião com  contadores  

do   Estado  sobre  procedimentos contábeis e financeiros para encerramento do exercício 2008, dia 27 de 

novembro passado, no auditório do DER RJ.  

Ouvidoria: 0800  024 90 40  



 No final da tarde do dia 31 de outubro passado, aconteceu a festa dos 

aniversariantes daquele mês.  

 Em outubro, onze funcionários da Agência comemoraram  mais um ano 

de vida,  confraternização que reúne o maior número de aniversariantes no 

mesmo mês.  

Aniversariantes  
Página do Servidor 
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Luminária Mata  Atlântica 

Foto: Jorge Calfo 

Funcionários de Fôlego  
 Fábio Nascimento, analista de regulação administrador 
da Câmara de Política Econômica e Tarifária, e Marcus Simonini, 
analista de regulação em direito da Procuradoria da AGENERSA 
participaram,  no  dia 29 de novembro  último, da maratona 
aquática - 5a. Travessia  de  Copacabana,  organizada pelo  Clu-
be  de Regatas  Guanabara. 
 A  largada foi às 9 horas da manhã, na praia de Copaca-
bana.  Ambos  completaram  a prova, uma travessia de dois 
quilômetros que contou com a participação de 103 nadadores.    
 Simonini completou a maratona em 63º lugar no geral 
e em 8º lugar em sua faixa etária, com o tempo de 
29min33s48centésimos. Fábio chegou em 66º lugar na colocação geral e 
em 12º lugar em sua categoria,  com o tempo de 29min37s89centésimos. 

 Jorge Calfo, gerente da Câmara Técnica de Energia, é também uma revela-

ção na escultura em tubos de  PVC.  

 Em entrevista ao nosso Informativo, Calfo conta um pouco sobre esse 

hobby. 

ASRIN: Como surgiu a idéia de criar luminárias em PVC? 

Calfo:  “Por causa da minha formação em arquitetura, conservei como hobby a foto-

grafia e a escultura. Quando estou projetando, a visão é como no impressionismo, 

que  ao registrar as tonalidades que os objetos adquirem ao refletir a luz solar num 

determinado momento. Vejo as luminárias em P.V.C. esculpidas, se modificando 

constantemente, dependendo da incidência da luz interna, porque as figuras não 

devem ter contornos nítidos, pois a linha é uma abstração do ser humano para re-

presentar imagens. Assim as sombras devem ser luminosas e coloridas, tal como é a 

impressão visual que nos causam, e não escuras ou pretas, capacitando nossa imagi-

nação a fluir para um mundo de mil formas singelas e plenamente estéticas aos o-

lhos do homem” 

 Algumas peças estão disponíveis em lojas especializadas em design no Rio, e 

foram  comercializadas para compradores de outros estados. Recentemente, uma 

das peças foi adquirida por um  cliente na Califórnia.  Para conhecer melhor o traba-

lho de Calfo, as peças estão no endereço http://www.flickr.com/photos/

jcluminarias/ 

Arte, em Luz e Sombra 

Foto: Ana Schneider 

Fábio e Simonini posam 

com suas medalhas 

Da esquerda para a direita, alguns dos aniversariantes, Selma, Rita, João, Ana Lúcia, Roberta e Maria Clara 

Ouvidoria: 0800 024 90 40  

Foto: Adeliane Rodrugues 



Avenida 13 de maio, 23/23º Andar 

20031-902 Rio de Janeiro RJ 

Tel: 21-2332-6469 

Fax: 21-2332-6468 

imprensa@agenersa.rj.gov.br 

ouvidoria@agenersa.rj..gov.br 

0800 024 90 40  
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Dezembro de 2008 Informativo 

Espaço Aberto 

Boas Vindas :  Paulo Abelardo - Assessoria do Conselho Diretor 

Ari Marques — Informática    

Conselheiro Presidente: José Carlos dos Santos Araújo 

Conselho Diretor: Ana Lucia Sanguedo Boynard Mendonça, Darcília Aparecida da Silva Leite, José Carlos dos Santos Araújo e  Sérgio Burrowes Raposo 

Secretária Executiva: Cínthia Pitz P. Pinheiro 

O Informativo Agenersa é uma publicação da Assessoria de Relações Institucionais. Editora Responsável: Ana Lucia Schneider 

Sugestões e colaborações para o próximo informativo mensal podem ser enviadas para : 

imprensa@agenersa.rj.gov.br  

Visite nosso site: 

www.agenersa.rj.gov.br 

Expediente 

ATENÇÃO AOS NOVOS CONTATOS DA AGENERSA:  

Ouvidoria: 0800 024 90 40 
Geral: (21) 2332-6469 
Fax: (21) 2332-6468 

Imprensa: (21) 2332-6478 e (21) 8596-6966 

O  Informativo  AGENERSA  traz  notícias  atualizadas sobre a Agência e  sobre  regulação. É  mais  um  

canal  de comunicação à disposição do  funcionário e, por isso, conta com a sua participação.         

Assessoria de Relações Institucionais — ASRIN 

Ouvidoria: 0800  024 90 40  


