1ª EDIÇÃO

CURSO AVANÇADO DE PPP E CONCESSÕES
13 e 14/09/16 │ Sede da FIESP, São Paulo- SP

ORGANIZADORES: RedePPP, BID e FOMIN.
MODALIDADE DE ENSINO: Presencial.
CARGA HORÁRIA TOTAL: 16 horas
OBJETIVO: Apresentar aos servidores e
agentes públicos a discussão sobre a
realização da estruturação de um projeto de
Concessão ou PPP, por meio de tópicos
internacionais e atuais em estudos de
modelagem.
PÚBLICO ALVO: Setor Público. Servidores
Públicos de Governo: Federal, Estadual ou
Municipal; Agências de Fomento, Bancos
Públicos,
Estruturadores
de
Projetos
membros da Rede PPP.
METODOLOGIA: Apresentação de temas e
discussão com os participantes.

*Este programa está sujeito a alterações de conteúdo

EXPECTATIVAS:
Para superar os desafios de atuar no setor público,
principalmente, na estruturação de projetos de
grande vulto de infraestrutura que tanto necessita o
nosso País, é fundamental uma preparação que
garanta a realização de projetos cada vez mais bem
fundamentados e de acordo às boas práticas
internacionais
de
conduta,
execução
e
operacionalização.
Neste sentido, a RedePPP em parceria com o BID e o
FOMIN – Fundo Multilateral de Investimento,
membro do Grupo BID, desenvolveram este
programa avançado para servidores estruturadores
de projetos de Concessões e PPPs, que discutirá
temas teóricos e práticos vigentes nos projetos
contratados no país e no mundo, por meio da
interação com outros servidores, consultores e
gestores de SPEs.
A partir de discussões, espera-se aproveitar a
experiência e conhecimento dos alunos na
construção e conversão do conhecimento para o
contexto nacional.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO*
13 DE SETEMBRO
8h30 - Welcome Coffee
ASPECTOS INTRODUTÓRIOS DE PROJETO
ESTRUTURANTE PPP / CONCESSÕES
9h - Sessão I: Planejamento setorial e
identificação do projeto: Esta sessão analisará
a base para determinar os projetos que
poderiam ser desenvolvidos como uma PPP.
Entre os temas que serão discutidos estão: (i)
a identificação da necessidade e prioridade do
projeto; (ii) a definição da carteira de projetos,
o seu enquadramento nas políticas de
governo e (iii) as questões relativas ao
orçamento e finanças públicas aplicadas às
PPPs.
Esta sessão concluirá com um estudo de caso
no qual os participantes devem comparar dois
projetos necessários para um município.
Breve Intervalo

apresentará uma descrição dos estudos a
serem feitos até a licitação do projeto e quais
foram os problemas encontrados no
desenvolvimento do projeto escolhido.
14 DE SETEMBRO
SOLUÇÕES PARA CIDADES E ESTUDOS DE
CASOS
9h - Sessão V: APPs de mobilidade. Metrôs
da Bahia: Nesta sessão, será descrito este
projeto, os impactos sociais do mesmo, a
estrutura selecionada, a análise do processo
e a determinação das garantias públicas.
Breve Intervalo
11h35 - Sessão VI: APPs de mobilidade.
Metrôs de São Paulo: Nesta sessão, será
descrito este projeto, os impactos sociais do
mesmo, a estrutura selecionada, a análise do
processo e a determinação das garantias
públicas.
Almoço

11h35 - Sessão II: Governança das PPPs: Esta
sessão
incluirá
uma
descrição
das
responsabilidades institucionais e habilidades
necessárias para a estruturação de projetos de
PPP, juntamente com a sua posterior gestão.
Incluirá possíveis esquemas e âmbito de
unidades de PPP e unidades de gestão nos
ministérios, bem como a relação necessária
entre eles.
Almoço
14h30 - Sessão III: Estruturação de PPPs: Esta
sessão fornece diretrizes para o processo de
análise e estruturação de projetos, cobrindo
as principais perspectivas da análise de
projetos
(técnica,
ambiental,
jurídica,
econômica, financeira, valor por dinheiro) e
estruturação - a elaboração edital e contrato e
a fase de licitação.
Coffee Break
17h - Sessão IV: Estruturação de PPP - caso
prático: Com base em um caso real se

*Este programa está sujeito a alterações de conteúdo

14h30 - Sessão VII: Aplicativos resíduos
sólidos Minas Gerais e Rodovia I,595 na
Flórida: Assim como a sessão V e VI, esta irá
analisar estes projetos sob os mesmos
aspectos. A duração prevista desta sessão é de
3:30 horas com um descanso posterior às 2
horas.
Coffee Break
17h00 Sessão VI: Conclusão: O curso
finalizará com uma sessão que apresentará os
principais pontos das sessões anteriores.
Assim, os assistentes poderão consolidar o
que foi anteriormente aprendido e perguntar
eventuais dúvidas que ainda persistam.

O que é a Rede Intergovernamental PPP – RedePPP
A Rede Intergovernamental para o Desenvolvimento das Parcerias Público-Privadas (RedePPP)
busca promover ações necessárias à elaboração de políticas, fixação de diretrizes e harmonização
de procedimentos e normas relacionadas às parcerias público-privadas, bem como, promover à
colaboração mútua entre os estruturadores e gestores públicos de PPP da Federação.
Hoje, o grupo conta com mais de 45 membros. Fazem parte da RedePPP representantes de 17
Estados e do Distrito Federal, destacando-se quatro Procuradorias Gerais, 13 municípios, e cinco
Bancos de Fomento.
A RedePPP foi criada em 2014 sob a coordenação da Secretaria Executiva do Programa de PPP da
Bahia, vinculada à Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-BA), e teve o regulamento – que define
sua composição e suas diretrizes – aprovado em 2014.
Para informações, acesse o site: www.sefaz.ba.gov.br/redeppp.
Endereço: Sede FIESP – Federação das Indústrias do Estado
de São Paulo
Av. Paulista, 1313, auditório do 4º Andar
São Paulo – SP
Inscrições:
Gratuitas / Exclusivas aos Membros da RedePPP

]

redeppp@gmail.com | (71)3115-2400/ 3115-2425

