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AIGLP
Mais do que
uma Associação
Seguro, moderno, limpo, versátil, abundante e fácil
de ser transportado. Essas são apenas algumas vantagens
do Gás Liquefeito de Petróleo, que vai muito além do
uso doméstico para cozinhar. O varejo, o agronegócio e
outras indústrias, como a automotiva e os serviços estão
descobrindo os benefícios do Gás Liquefeito de Petróleo.

AIGLP é um referencial de excelência na indústria de GLP.
Fundada em 1986, tem como objetivo a promoção do uso
racional do GLP através de parcerias com distribuidores,
fabricantes e agências governamentais.
A AIGLP promove o intercâmbio de know-how entre os players
da indústria de GLP e auxilia agências governamentais na
avaliação das melhores práticas de negócios do mercado.
Os nossos membros têm acesso a informações sobre as
melhores práticas nas áreas técnica, de segurança, proteção
ambiental e regulatória, entre outras.

BENEFÍCIOS PARA
OS MEMBROS DA AIGLP
BANCO DE DADOS

INFORMAÇÕES
SUPORTE

PUBLICAÇÕES

FÓRUM

DESCONTOS

Acesso às estatísticas oficiais da indústria. Padrões e
normas são disponibilizados aos membros quando solicitados.
Publicação de notícias relevantes da indústria de GLP.
Programas de treinamento técnico
e operacional relacionados à indústria de GLP.
Tradução para português e espanhol de publicações
internacionais pertinentes ao mercado da AIGLP, além da elaboração
de publicações em parceria com fabricantes e centros de pesquisa
sobre tópicos relevantes para o mercado latino-americano.
Fórum anual em um país latino-americano,
cobrindo temas relevantes sobre o mercado de GLP
para fabricantes e órgãos reguladores governamentais.
Preços e taxas especiais para os
membros no Congresso Anual da AIGLP.

LIBERDADE DE ESCOLHA E PROMOÇÃO DO USO DE GLP NO MERCADO
Os consumidores devem ter o direito de escolher a fonte de energia que
desejam usar, entre várias alternativas.
ATRIBUIÇÃO DE MARCA E RESPEITO AO DIREITO DE PROPRIEDADE
Visando os melhores interesses da associação, os cilindros devem ter
a marca da empresa, não sendo permitido o enchimento cruzado. Um
mercado com marca atribuída ajuda os consumidores a escolher, auxilia
o governo a fazer a legislação ser cumprida, beneficia o mercado e aloca
responsabilidades.
REGULAMENTAÇÃO MODERNA E EFICAZ
A regulamentação deve ser moderna e refletir as melhoRes práticas dos
negócios na indústria para o aprimoramento da sociedade. Além de uma
regulamentação moderna, é preciso haver o cumprimento da lei. A AIGLP
apoia agências reguladoras fortes porque acredita que isso é o melhor
para a sociedade.
TRIBUTAÇÃO
A tributação deve refletir a conjuntura ambiental gerada para a
sociedade. Como o GLP apresenta baixo teor de carbono e não
emite partículas, a tributação deve ser baixa em comparação com os
combustíveis mais poluentes.
SUBSÍDIOS
Cada país tem uma estrutura de mercado própria, portanto o processo
decisório para o estabelecimento de subsídios depende da vontade
política. Subsídios gerais nos preços dos produtos não são o melhor
para a sociedade porque beneficiam a parcela da sociedade que
não precisa de nenhum incentivo, geralmente acarretando alocação
incorreta de recursos escassos. A AIGLP acredita que um subsídio alvo
é a solução ideal para tratar a parcela específica da sociedade que
precisa de subsídios.
GLP – UMA FONTE DE ENERGIA EXCEPCIONAL
Há centenas de aplicações e usos conhecidos do GLP, que é um
combustível abundante. A meta da AIGLP é aumentar o uso do GLP
através da expansão do mercado de combustível.

