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AGÊNCIA FRANCESA DE DESENVOLVIMENTO



UM MUNDO EM COMUM !2

O GRUPO AFD: UMA REDE MUNDIAL EM PLENO FORTALECIMENTO  

2018

2 500 colaboradores

80 nacionalidades

109 países de atuação

85 agências

3 600 projetos 
apoiados
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UMA AÇÃO MUNDIAL

2018

não geográfico : 0,1 (1%) 



UM MUNDO EM COMUM !4

FORTE CRESCIMENTO DOS EMPENHOS  

2018

6,8 8,3 9,4 10,4

2015 2016 20172011

+ 1 € bi em  2017

Um volume recorde para o grupo AFD

752 novos projetos de desenvolvimento (+ 77em relação 
a 2016  
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Mexique

Colombie

Equateur

Pérou

Guyana

Guyane

Chili

Cuba
Rép. Dominicaine

Suriname

Petites-AntillesHaïti

Bolivie

Argentine

Brésil

Venezuela

Nicaragua
Costa-Rica

Panama

Paraguay

Uruguay

Guatemala
Porto-Rico

Honduras
Jamaïque

• Parceiros 
– Medellín 
– Lima 
– Santo Domingo 
– Fortaleza 
– Curitiba 
– Rio de Janeiro 
– São Paulo 
– México 
– Guayaquil

A AFD na América Latina



UM MUNDO EM COMUM !6

A AFD E O BRASIL  

03.01.17

38 projetos 
em 10 anos

11 anos de atuação 
no Brasil em 2018

em financiamentos 
desde 2007

€ 1,8 bilhões 

70%
desses em favor do 
clima



Cooperação Brasil-  França:  
Projeto Governança das PPPs no Brasil

Cooperação Brasil – França 
Apoio e fortalecimento da governança das  

Parcerias Público-Privadas (PPPs) no Brasil

Apresentação do programa de trabalho  
Temas: resíduos sólidos, água e saneamento, iluminação pública e mobilidade urbana 

Nicolas Bourlon (Expertise France)



Cooperação Brasil-  França:  
Projeto Governança das PPPs no Brasil

• Projeto de apoio e fortalecimento da Governança das 
Parcerias Público-Privadas (PPPs) no Brasil 

• Cronograma de contratação e de desenvolvimento  
do Modelo Regulatório para RSU  

Seminário Regulação dos Serviços de Saneamento Básico no âmbito 
dos Projetos-Piloto do Fundo Federal de Apoio à Estruturação e ao 
Desenvolvimento de Projetos de Concessão e Parcerias Público-

Privadas – PPP 

Sexta-feira dia 29 de junho de 2018 
Salão Nobre do Ministério do Planejamento, Esplanada dos Ministérios, Bloco K, 9º andar.



Cooperação Brasil-  França:  
Projeto Governança das PPPs no Brasil

! FEXTE : Fundo de Expertise Técnica e Intercâmbio de Experiências 
(Fonds d’expertise technique et d’échanges d'expériences) 

! Objetivos :  

• Financiar programas de cooperação técnica e estudos de 
preparação de projetos em países em desenvolvimento; 

• Valorizar uma expertise ou experiência francesa existente; 

• Contribuir para a influência francesa, em termos econômicos, de 
políticas públicas e/ou de diplomacia econômica.

Projetos FEXTE



Cooperação Brasil-  França:  
Projeto Governança das PPPs no Brasil

O projeto Governança das PPPs no Brasil  tem como objetivo geral 
desenvolver infraestruturas e serviços públicos de competência 

municipal, por meio de Parceria Público-Privado, em 4 setores 
prioritários: resíduos sólidos, água e esgoto, iluminação pública, e 

mobilidade urbana.

Objetivo geral



Cooperação Brasil-  França:  
Projeto Governança das PPPs no Brasil

O projeto tem como objetivos específicos: 
1. Criação de um marco institucional das PPPs adequado aos entes subnacionais; 

2. Fortalecimento das capacidades dos atores na análise das cadeias de valor 
setoriais, através do compartilhamento de experiências (em especial nos 
resíduos sólidos); 

3. Fortalecimento das capacidades dos atores para a implementação de projetos 
de PPP; 

4. Implementação de marco regulatório das PPPs no setor dos resíduos sólidos; 

5. Apoio à desenvolvimento de um ou dois projetos alvos.

Objetivos específicos



Cooperação Brasil-  França:  
Projeto Governança das PPPs no Brasil

Resultados esperados: 
Setores prioritários do projeto

Cidade 
Sustentável

Cidade 
intelligente e com 

Mobilidade

Cidade com 
saneamento 

básico

Água e 
Saneamento

Resíduos  
sólidos 
urbanos

Mobilidade 
urbana

Iluminação 
pública

Setores prioritários 
do Projeto 

“Governança das 
PPPs no Brasil”



Cooperação Brasil-  França:  
Projeto Governança das PPPs no Brasil

 

Resíduos Sólidos Urbanos 

Água e saneamento  

Iluminação pública 
Mobilidade urbana 

Resíduos  
sólidos 
urbanos

Mobilidade 
urbana

Cidade 
Sustentável Cidade 

Intelligente e 
com 

Mobilidade

Cidade com 
saneamento 

básico

Água e 
Saneamento

Iluminação 
pública

Resultados esperados: 
Setores prioritários do projeto

Objetivo: 
Melhorar a 

qualidade de vida 
nas cidades



Cooperação Brasil-  França:  
Projeto Governança das PPPs no Brasil

 

Resíduos Sólidos Urbanos 

Água e saneamento  

Iluminação pública 
Mobilidade urbana 

Transporte coletivo: 
VLT, ônibus de alto 

nivel de serviço

Água potável

Tratamento de esgoto

Coleta seletiva e 
reciclagem

Valorição de matéria

Águas pluviais

Capacitação em 
saneamento básico

Água e 
Saneamento

Resíduos  
sólidos 
urbanos

Produção energética 

Performance 
energética

Mobilidade 
urbana

Iluminação 
pública

Cidade 
Sustentável Cidade 

Intelligente e 
com 

Mobilidade

Cidade com 
saneamento 

básico

Resultados esperados: 
Setores prioritários do projeto e exemplos de temas propostos

Objetivo: 
Melhorar a 

qualidade de vida 
nas cidades



Cooperação Brasil-  França:  
Projeto Governança das PPPs no Brasil

Plano de trabalho: Produtos esperados

  

  
  
  

Componentes Eixos de apoio Setores Produto
I.  

Cooperação 
institucional em 
todos os setores

Eixo 1: Fortalecimento 
Institucional 

➢ diretrizes e mecanismos 
institucionais

II.  
Cooperação técnica  
em todos os setores

Eixo 2: Treinamento e 
informação 

➢ Suportes de treinamento e 
coletânea de boas práticas 
(para a consolidação dos 

conhe-cimentos do eixo 1)

III. 
Suporte ao 

gerenciamento de 
projetos

Eixo 3:  
Elaboração do marco 

regulatório setorial sobre 
resíduos sólidos

➢ Modelos de regulação padrão, 
processo de acompanhamento 

e fiscalização nas agências;

Eixo 4:  
Assistência à 
formalização e 

acompanhamento de 
projetos

                    + 1 tema

➢ relatório de seleção dos dois 
projetos,  

➢ contrato PPP para um projeto, 
➢ pacote de instrumentos



Cooperação Brasil-  França:  
Projeto Governança das PPPs no Brasil

I. Cooperação institucional 
Eixo 1: Fortalecimento Institucional 

Diretrizes e mecanismos institucionais / Diálogo institucional 

  

Estrategia geral: 2018 - 2020

Mês 7-30

2018 2019 2020 2021
07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08

 II. Cooperação técnica 
Eixo 2: Treinamento e informação 

Cooperação técnica na área de resíduos sólidos 
Capacitação na área de resíduos sólidos 

Cooperação técnica nos demais setores: Seminários água e saneamento e iluminação pública 
Capacitação PPP setorial: iluminação pública; outra capacitação ou seminário 

 III-1. Suporte ao 
gerenciamento 

de projetos 
Eixo 3: Marco 

regulatório setorial 
sobre resíduos sólidos

 III-2 . Suporte ao gerenciamento de projetos 
Eixo 4: Assistência aos  projetos  

Apoio à avaliação das propostas / Seleção de dois projetos (resíduos + outro) 
/ Acompanhamento de projeto / Acompanhamento técnico das equipes / 

Colaboração em torno de um instrumento de garantia 

Coordenação do projeto  
Objetivo geral: Desenvolver infraestruturas e serviços públicos municipais, por meio de Parceria Público-Privado  

Coordenação Técnica / Comitê Diretor 

2018 2019 2020 2021



Cooperação Brasil-  França:  
Projeto Governança das PPPs no Brasil

http://www.smed06.fr/le-centre-de-tri-de-cannes/

http://www.sba63.fr/la-collecte-en-point-dapport-volontaire

Apoio ao gerenciamento de projeto 
Estudos visando avaliar e propor modelos de regulação relativos  

ao manejo dos resíduos sólidos urbanos em PPP
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ELABORAÇÃO DE ESTUDOS VISANDO AVALIAR E PROPOR 
MODELOS DE REGULAÇÃO RELATIVOS AO MANEJO DOS 
RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM PARCERIAS PÚBLICO-

PRIVADAS EM DIVERSOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS 

Contratação de consultoria pela Expertise France e acompagnamento dos estudos 
pelo grupo de trabalho formado por :

Apoio ao gerenciamento de projeto 
Estudos visando avaliar e propor modelos de regulação relativos  

ao manejo dos resíduos sólidos urbanos em PPP

O MPDG selecionou o setor de resíduos sólidos como 
uma área prioritária para cooperação com a França:



Cooperação Brasil-  França:  
Projeto Governança das PPPs no Brasil

Produto 3: 
Modelos padrão 
de regulação das 
PPPs no setor de 
resíduos sólidos 

Produto 4 : 
Organização da 

agência 
reguladora para o 
monitoramento e 

o controle do 
projeto 

selecionado 

Produto 5: 
Disseminação, 
Treinamento 

Produto 2: 
Benchmark e 

diagnóstico de 
experimentos de 

regulação das PPP 
para resíduos 

sólidos 

Produto 1: 
Plano de Trabalho e 

Metodologia

2 meses

1 mes 2 meses

2,5 meses0,5 mês

Foco  nos resíduos sólidos 
urbanos e lições aprendidas para 
os demais temas (água e esgoto, 

iluminação pública, 
mobilidade urbana)

Apoio ao gerenciamento de projeto 
Estudos visando avaliar e propor modelos de regulação relativos  

ao manejo dos resíduos sólidos urbanos em PPP
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Estudos de apoio: 
Estudos visando avaliar e propor modelos de regulação relativos  

ao manejo dos resíduos sólidos urbanos em PPP (1/2)

Produto Conteúdo

Produto 1 (P1) – Plano 
de Trabalho e 
Metodologia

• Descrição do desenvolvimento de todas as atividades da consultoria, e o 
estabelecimento de um cronograma de execução das tarefas planejadas

Produto 2 (P2) - 
Benchmark e 

diagnóstico de 
experimentos de 

regulação das PPP para 
resíduos sólidos 

• 2.1. Estudo analítico de experiências brasileiras e internacionais na aplicação de 
metodologias regulatórias para serviços delegados de resíduos sólidos; 

• 2.2. Estudo das experiências de monitoramento e controle de PPPs por agências 
reguladoras e por prefeituras no Brasil e no exterior; 

• 2.3. Desenvolvimento de um léxico franco-português para a compreensão dos 
parceiros sobre a terminologia; 

• 2.4. Relatório de viagem de estudos na França e de uma visita técnica no Brasil 
para o intercâmbio de boas práticas

Produto 3 (R3) – 
Modelos padrão de 

regulação das PPPs no 
setor de resíduos 

sólidos 

• 3.1. Desenvolvimento dos primeiros modelos a partir do relatório de benchmarking, 
análise e diagnóstico (em ligação com o Eixo de "apoio à formalização e o 
acompanhamento de projetos piloto" considerando inclusive os elementos do contrato) 

• 3.2. Adaptação dos primeiros modelos ao projeto piloto que será acompanhado 
pela cooperação francesa (modelo padrão adaptado ao projeto piloto: os modelos 
definidos no ponto 3.1 serão aplicados ao projeto piloto da cidade selecionada.) 

• 3.3. Seminário de restituição de um dia sobre os modelos aplicados ao projeto piloto 
escolhido, envolvendo a agência reguladora correspondente, o município e a Caixa.
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Produto Conteúdo

Produto 4 (P4) – 
Organização da agência 

reguladora para o 
monitoramento e o 

controle do projeto de 
PPP selecionado

• 4.1. Com base no relatório de estudo do produto 2, definição das missões e 
organização da agência reguladora responsável pelo monitoramento e controle do 
projeto de PPP selecionado (missões e organização alvo); 

• 4.2. Desenvolvimento de procedimentos de monitoramento e controle do projeto 
(para verificação do uso correto dos modelos e procedimentos padrão definidos no 
Produto 3 e procedimento para solução de controvérsias – caderno de procedimentos); 

• 4.3. Seminário de restituição de um dia com a agência reguladora do projeto piloto 
escolhido.

Produto 5 (P5) - 
Disseminação, 
Treinamento

• 5.1. Consolidação dos estudos e relatórios: relatório final (marco regulatório setorial 
dos serviços delegados de resíduos sólidos); 

• 5.2. Preparação de materiais de treinamento para a restituição do marco regulatório; 

• 5.3. Treinamento de uma semana com agências reguladoras do setor e dos 
municípios-alvo.

Apoio ao gerenciamento de projeto 
Estudos visando avaliar e propor modelos de regulação relativos  

ao manejo dos resíduos sólidos urbanos em PPP

Prazo total de execução: 8 meses
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Atividade Duração Prazo

Publicação do Edital de Licitação pela Expertise France / 15 de Julho

Entrega das propostas 45 dias 30 de Agosto

Seleção da empresa vencedora 15 dias 15 de Setembro

Assinatura do contrato 15 dias 30 de Setembro

Inicio das atividades da empresa contratrada T0 30 de Setembro

Produto 1 (P1) – Plano de Trabalho e Metodologia T0+15 dias 15 de Outubro

Produto 2 (P2) - Benchmark e diagnóstico de experimentos 
de regulação das PPP para resíduos sólidos 

T0+75 dias 15 de Dexembro

Produto 3 (R3) – Modelos padrão de regulação das PPPs no 
setor de resíduos sólidos 

T0+150 dias 28 de Fevereiro

Produto 4 (P4) – Organização da agência reguladora para o 
monitoramento e o controle do projeto de PPP selecionado

T0+210 dias 30 de Abril

Produto 5 (P5) - Disseminação, Treinamento T0+240 dias 30 de Maio

Apoio ao gerenciamento de projeto 
Estudos visando avaliar e propor modelos de regulação relativos  

ao manejo dos resíduos sólidos urbanos em PPP
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Melhorar a qualidade de vida nas cidades
Cidade 

Sustentável

Cidade 
intelligente e com 

Mobilidade

Cidade com 
saneamento 

básico

Água e 
Saneamento

Resíduos  
sólidos 
urbanos

Mobilidade 
urbana

Iluminação 
pública

Despoluição de 
bacias urbanas 
(esgoto e águas 

pluviais)

Tratamento de 
Esgoto

Capacitação em 
saneamento

Coleta seletiva, 
reciclagem e 
valorização

Produção 
energética 

Performance 
energética

Ônibus de alto nivel 
de serviço (BHNS)

Veículo leve sobre 
trilhos  (VLT)

Exemplo de temas 
identificados para 

os setores 
prioritários 
do Projeto 

“Governança das 
PPPs no Brasil”
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Melhorar a qualidade de vida nas cidades

www.capital.sp.gov.br/

Cidade com 
saneamento 

básico
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Melhorar a qualidade de vida nas cidades

www.ambienteenergia.com.br

http://informativorio.blogspot.com www.wikiwand.com/pt/VLT_Carioca

Cidade 
intelligente e com 

Mobilidade
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Melhorar a qualidade de vida nas cidades:  
Controle da poluição das águas, do ar, dos solos e do 

mar; Controle do ruído; Proteção dos espaços verdes e da 
biodiversidade; Saúde; Balneabilidade das praias; 

Mobilidade; Valorização dos resíduos; sólidos; Economia 
circular; Economias de energia,...

Benefícios esperados do projeto: 

Apoio e fortalecimento da governança das 
Parcerias Público-Privadas (PPPs) no Brasil

Viabilizar projetos para a “cidade  
 sustentável” por meio de Parceria Público-Privado 
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Cooperação Brasil – França 
Apoio e fortalecimento da governança das  

Parcerias Público-Privadas (PPPs) no Brasil

Obrigado !  
Merci ! 


