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ANP - Reunião do CNPE delibera sobre temas relacionados ao setor de 

petróleo, gás e biocombustíveis 

Em reunião realizada ontem (10/2), o Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) fez 
uma série de deliberações sobre o setor de petróleo, gás natural e biocombustíveis, além 
do setor de energia de forma geral. 

Entre os assuntos relacionados à atuação da ANP, estiveram a licitação dos volumes 
excedentes ao contrato de cessão onerosa; ações relativas a pesquisa, desenvolvimento 
e inovação (PD&I); e o diagnóstico dos sistemas de segurança, proteção e monitoramento 
das áreas e ativos utilizados na exploração e produção de petróleo, gás natural e outros 
hidrocarbonetos fluidos, localizados nas Águas Jurisdicionais Brasileiras (AJB). 

 

ANS - Conheça as ações da ANS para a implementação da LGPD 

Em cumprimento à Lei 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), 
em vigor desde o dia 18/09/2020, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) vem 
promovendo internamente um esforço multidisciplinar e de mudança cultural para 
implementação e monitoramento da Lei. Com o objetivo de se adequar ao novo paradigma 
jurídico, em setembro passado a ANS instituiu a Assessoria de Proteção de Dados e 
Informações (APDI) e a Coordenadoria de Apoio a Proteção de Dados (COAPD), áreas 
responsáveis pela implementação da LGPD na Agência. A Lei tem como finalidade 
regulamentar o uso, a proteção e a transferência de dados pessoais no território brasileiro. 
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