
 

 

 

 

Sumário dos Painéis 2º ERSAN 

São Paulo - SP, Brasil 
17, 18 e 19 de outubro de 2018 

(Atualização 16/10/2018) 
 

Dia 17 - Quarta-feira  

 
1.       Apresentação Institucional (09h às 12h30) 

(A ser feita por agências ou associações participantes) 
Compartilhar os modelos de regulação existentes, arranjos institucionais, formas de prestação 
dos serviços, competências, principais aspectos da legislação e formas de controle;  
PARTICIPANTES: 

             - Fernando Franco (Presidente da Associação Brasileira de Agências de Regulação - ABAR); 
- Carlos Martins (Secretaria do Ambiente de Portugal); 

Coffee Break de 10h às 10h30; 
- Orlando Borges (ERSAR); 
- Hugo Pacheco (ERSARA - Açores) 
- Suzana Saranga Loforte (CRA) - "Desafio da Expansão da Regulação em Moçambique". 
 
Cada agência, associação ou país interessado apresentará suas principais características nesse 
item. 

  

Intervalo para Almoço (12h30 às 14h) 
  

2.    Gestão/Eficiência (14h às 18h) 
Ações que tratem de aspectos de governança, metodologias de melhorias de gestão, aspectos 
relacionados a modelos de regulação, formas de contratação de prestação de serviços de 
saneamento, formas de regulação, fiscalização e controle, além de processos sancionatórios e 
metodologias para promover a eficiência energética em sistemas de saneamento; 

             PARTICIPANTES: 
- Marcos Tadeu Abikalil (Banco Mundial) - Estruturas Tarifárias; 
- Claudio Lucinda (FEA-USP) - Gestão de Tarifas vis a vis Escassez no Abastecimento; 
- Rita Cavaleiro (GIZ - ProEESA) - Eficiência Energética: 

 Coffee Break de 16h às 16h30; 
- Mário Engler (FGV-IBGC) - Governança para Agências/Transparência; 
- Carlos Roberto Oliveira (ARES-PCJ) - Regulação Jurídica no Saneamento. 
- Helio Castro (ARSESP) - Benchmarking Colaborativo ABAR; 

 

   

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 

Dia 18 – Quinta-feira  
 

3.       Regulação Tarifária (09h às 10h30) 
Modelos de estruturas tarifárias na prestação dos serviços de saneamento básico, subsídios 
identificados no setor de saneamento e apresentações propostas; 

 PARTICIPANTES: 
- Alejandro Bontes Guerrero (INECON) - Subsídios em Saneamento; 
- Carlos Lebelein (LMDM) - Gestão de Ativos sob Ótica de Gestão de Riscos; 
- Ana Albuquerque (ERSAR) -  Modelos de Regulação Econômica e Estruturas Tarifárias – caso 
português. 

Coffee Break de 10h30 às 11h. 
 

4.       Práticas Regulatórias (11h às 12h30) 
Quais as melhores práticas regulatórias a serem compartilhadas pelas diversas agências 
participantes do evento, sejam aspectos de fiscalização ou de atendimento aos usuários; 
PARTICIPANTES: 
- Sergio Figueiredo (Delloite) – Projeto ACERTAR / Certificação de Dados e seus 
Desdobramentos; 
- Adailton Ferreira Trindade (Min. Cidades) - Regulasan e Outras Iniciativas; 
- Gustavo Guimarães (Iguá Saneamento) - O que a Concessionária Espera do Regulador. 

  

Intervalo para Almoço (12h30 às 14h) 
  

5.       Perdas (14h às 16h) 
Como aumentar a eficiência em processos de perdas nos sistemas de abastecimento público 
de água, sejam em aspectos regulatórios, tecnológicos, operacionais ou de gestão. Instituições 
que provejam financiamentos e assessoria; 
PARTICIPANTES: 
- Julian Thornton (IWA) - Modelos de Combate a Perdas; 
- Shinji Sato (JICA) - Financiamento Japonês para Controle de Perdas. 

Coffee Break de 16h às 16h30. 
  

6.       Recursos Hídricos (16h30 às 18h) 
Dadas as variações climáticas globais e considerando que afetam os serviços de abastecimento 
público de água potável, pretende-se apresentar as ações desenvolvidas em regiões afetadas 
pela escassez hídrica; 
PARTICIPANTES: 
- Paulo Massato (SABESP) - Como São Paulo Combateu a Crise Hídrica; 
- Rafael Machado Mello (ADASA) - Experiência de Brasília com a Crise Hídrica; 
- Helder Cortez (Governo do Ceará) - Gestão da Convivência com Escassez Hídrica. 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Dia 19 - Sexta-feira  

 
7.       Análise de Impacto Regulatório (09h às 11h) 

Dada a importância e abrangência das decisões emanadas das agências reguladoras, a Análise 
de Impacto Regulatório é uma prática cada vez mais cobrada pela sociedade. Neste painel, 
pretende-se apresentar características teóricas e aplicações práticas que têm sido utilizadas 
em diversas agências de regulação; 
PARTICIPANTES: 
- Kélvia Albuquerque (Casa Civil) - Expandindo a Metodologia AIR na Regulação Subnacional; 
- Patrícia Pessoa (Pesq. Direito Público) - Abordagem Teórica e Aspectos Jurídicos; 
- Jorge Enoch Furquim Werneck Lima (ADASA) - Caso Piloto AIR. 

Coffee Break de 11h às 11h15. 
 

8.      Tópicos Sustentabilidade (11h15 às 12h15 e encerramento) 
PARTICIPANTES: 
- Patrícia Cáceres (ADASA) - Viabilidades técnica, econômica e ambiental de sistemas prediais 

de fontes alternativas no Distrito Federal; 
- Ana Albuquerque (ERSAR) - Resíduos Sólidos em Portugal. 

 
9.   Encerramento do Evento 
 
10. Visita Técnica à ETA do Complexo Sistema Cantareira da SABESP 

PARTICIPANTES: 
Visitantes internacionais  
(Saída às 14h / Retorno às 17h) 

http://site.sabesp.com.br/site/interna/Default.aspx?secaoId=132

