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1

Contexto 

O Ministério da Economia e Finanças da França e o Ministério do Planejamento, Gestão e 
Orçamento do Brasil assinaram, em março de 2017, um acordo bilateral de cooperação em 
infraestrutura. 

O Ministério do Brasil formalizou em agosto de 2017 um pedido de especialização francesa na área 
de parcerias público-privadas (PPP) para apoiar seu programa de desenvolvimento de projetos de 
infraestrutura de PPPs de comunidades locais. Os setores selecionados são resíduos sólidos, água 
e saneamento, iluminação pública e, finalmente, mobilidade urbana. 

A cooperação é implementada por um financiamento francês pelo fundo FEXTE, Fundo de Expertise 
Técnica e Intercâmbio de Experiências (Fonds d’expertise technique et d’échanges d'expériences), 
cuja gestão operacional é assegurada pela Expertise France. 

O objetivo geral do projeto é desenvolver infraestruturas e serviços públicos de competência 
municipal através de Parceria Público-Privada (PPP) em setores prioritários (resíduos, água, 
iluminação pública, mobilidade urbana). 

O projeto está organizado de acordo com 4 eixos de desenvolvimento: 

• Eixo 1: fortalecimento institucional; 

• Eixo 2: Treinamento e informação; 

• Eixo 3: Elaboração do marco regulatório setorial sobre resíduos; 

• Eixo 4: Assistência na formalização e apoio de projetos pilôto. 

A reunião do grupo de acompanhamento do estudo dos modelos de regulação relativos ao manejo 
dos resíduos sólidos urbanos em parcerias público-privadas em diversos municípios brasileiros, 
objeto de presente relatório, faz parte das atividades do Eixo 3 do projeto.

2

Resumo e principais conclusões 

O consórcio selecionado pela EF, EGIS Brasil - FESPSP (Fundação Escola de Sociologia e Política 
São Paulo) apresentou o seu plano de trabalho e a metodologia do estudo sobre a regulamentação 
das PPP relativos ao manejo dos resíduos sólidos urbanos. 

Os parceiros do projeto - MP, MC, ABAR, CAIXA e Funasa – apresentaram suas sugestões e 
recomendações com base na revisão da minuta de Produto I encaminhado em 16/11 pela Expertise 
France. 

Foi observado o forte envolvimento técnico e mobilização em torno deste projeto dos representantes 
dos lados brasileiro e francês e a importância de as entidades brasileiras solicitarem desde já as 
autorizações da viagem à França, com datas previstas para o período de 1 a 10 de fevereiro de 
2019.
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Detalhamento dos pontos abordados 

3.1. Viagem à França 

Antecipando-se à pauta, foi tratado o assunto da viagem à França. Para cumprir cronograma do 
projeto é fundamental manter a missão na data prevista no plano de trabalho (início de fevereiro); A 
mudança de governo poderá gerar atrasos na visita de estudos à França. Desta forma foi 
considerado importante iniciar os processos de pedido de viagem. 

O contrato assinado entre EF e EGIS prevê a viagem da delegação de gestores para um grupo de 
10 pessoas, com o acompanhamento da equipe consultora.  

Pelo número de instituições envolvidas, a parte brasileira considerou baixo o número de vagas para 
a missão na França. Para o planejamento detalhado e definição de logística será feita uma lista com 
o número de vagas por instituição, a delegação sendo composta por representantes dos 
reguladores e dos órgãos federais (Observação: Nessa fase não há previsão de participação de 
representantes do municípios-alvo dos projetos pilôto). 

3.2. Apresentação dos participantes 

Foi feita uma rodada de apresentação dos participantes, das seguintes entidades (ver folha de 
presença): MP-SDI, MC, Caixa, FUNASA, ADASA, ABAR-ARCE, AFD, EF. 

3.3. Resumo dos objetivos do projeto FEXTE 

Nicolas Bourlon (NB): Como resumo sobre o contexto do estudo sobre regulação dos RSU, foi feita 
uma síntese dos objetivos gerais do projeto, com os quatro Eixos e os temas tratados. 

3.4. Apresentação do Produto I do estudo sobre regulação dos RSU 

Elcires Pimenta (EP): Introdução sobre o P1 

- Como solicitado na reunião inicial, foi dada ênfase na definição das datas. 

- O P1 inclui um capítulo de entendimento de escopo que foi considerado importante para 
deixar claros os limites e abrangência dos produtos previstos.  

- Na apresentação geral do P1 foram destacadas também a metodologia e o cronograma. 

James Miralves (JM): Entendimento do escopo 

- Filosofia geral do trabalho: da visão geral, “afunilando” até a escolha do projeto pilôto para 
preparar o processo de licitação da PPP escolhida; 

- Modelo deve servir de exemplo; 

- Importância da interface com a Caixa no FEP. 

EP– Metodologia, visão geral 

- Divisão em produtos e subprodutos; 

- Produto 2 – Foco nos instrumentos de regulação; 

✓ Subprodutos: Benchmark, léxico e diagnóstico: ex. referencial teórico, e preparação das 
entrevistas;  

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



    4

4

Conclusões – próximos passos 

O próximo passo importante é a preparação e a organização da missão estudos à França no 
período de 1 a 10 de fevereiro de 2019, como parte das atividades do estudo dos modelos de 
regulação relativos ao manejo dos resíduos sólidos urbanos em parcerias público-privadas em 
diversos municípios brasileiros prevista para fevereiro. 

A viagem focará na visita de entidades-chave na gestão de resíduos na França e operações no 
entorno de Paris e no departamento Alpes Marítimos. 

Para tanto, a parte francesa enviará ofício solicitando a indicação de representantes do Ministério do 
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, do Ministério das Cidades, das Agências reguladoras 
participantes dos projetos-pilôto, da Associação Brasileira de Agências de Regulação, da Caixa e 
dos municípios contemplados pelos projetos-pilôto.  

Foi destacada a importância de que os participantes sejam preferencialmente da equipe técnica que 
está envolvida no acompanhamento dos estudos. Foi também confirmado que os custos de logística 
em terra na França serão cobertos pela parte francesa e que os custos de viagem dos 
representantes brasileiros (passagens, hospedagem e diárias) deverão ser cobertos por cada 
entidade participante.
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ANEXO – LISTA DE PRESENÇA 

!  

!  

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



    6

!  

!  

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



    7

!  

!

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


