Economia e Sustentabilidade
Public Private Partnership
Programa de financiamento a fundo perdido de capacitação de pessoal
Áreas-foco: meio ambiente e desenvolvimento regional.
Objetivo
Financiar em até 50% e a fundo perdido a capacitação de funcionários de empresas (ou
associações de empresas) e de seus parceiros comerciais dentro ou fora do Brasil nas
áreas de meio ambiente e desenvolvimento regional.
Justificativa
Acordos de Cooperação Internacional firmados ao longo das últimas cinco décadas
impuseram a destinação de até 0,77% (desde 1969) do PIB das nações ricas à ajuda
pública para o desenvolvimento.
Estes recursos são destinados para promover o incremento econômico e social dos
países do hemisfério sul, por meio do fomento de projetos específicos de
desenvolvimento.
Os objetivos específicos destes recursos são definidos pelo Comitê de Ajuda para o
Desenvolvimento, da OCDE em conferências das Nações Unidas.
Como nação doadora de recursos, a República Federal Alemã promove, por meio do seu
Ministério Federal de Cooperação para o Desenvolvimento, projetos de ajuda para o
desenvolvimento com mais de 70 países em temas diversos e em cinco níveis:
- Cooperação bilateral entre estados.
- Cooperação multilateral (Nações Unidas e suas organizações, Banco Mundial entre
outros).
- União Européia.
- Fomento de ONGs.
- Fomento da economia privada.
Aqui entra a modalidade de projeto PPP. Investimentos privados na América Latina
consistem num importante pilar de desenvolvimento social responsável destes países.
Neste contexto, nossa organização atua como parceiro competente na interface de
interesses econômicos e aspectos de desenvolvimento.
Pré-requisitos
Em linhas gerais, os projetos PPP podem financiar até 50% de projetos de capacitação na
América Latina que contemplem desenvolvimento local sustentável e a promoção de
pequenas e médias empresas.
Financiamento
O financiamento é feito pelo Ministério da Cooperação para o Desenvolvimento da

Alemanha, por meio de nossa organização, a qual, por sua vez, não atua somente na
gestão do financiamento, como também, assessora a concepção, planejamento e
implantação do programa.
A contrapartida da empresa parceira não necessariamente tem que se dar de forma
financeira. Pode sim ser sob a forma de alocação de estrutura, pessoal e recursos
diversos.
Exemplos de programas
- Energia Eólica Sustentável (Brasil e Argentina).
- Certificação de produtos ecológicos (Índia, Bolívia, China, Brasil e Tanzânia).
- Capacitação de fornecedores da indústria automobilística (Volkswagen, México).
- Gerenciamento ambiental de ruído para fornecedores da indústria automobilística
DaimlerChrysler, África do Sul).
- Gerenciamento de sistemas operacionais para o transporte ferroviário (Spoornet,
Adtranz, Alcatel e Siemens, Africa do Sul).
- Manutenção e gerenciamento de produção na produção de aço (Ziscosteel, Ferrostaal
Industrial e Plant Services GmbH, Zimbabwe).
Roteiro para apresentação de projetos
Organização
1.1. Ramo de atividade.
1.2. Breve descrição das operações no Brasil.
1.3. Responsável, cargo, telefone, endereço postal e eletrônico.
2. Programa proposto
2.1. Coordenador, cargo, telefone, endereço postal e eletrônico.
2.2. Título e justificativa do programa.
2.3. Público-alvo.
2.4. Objetivos.
2.5. Conteúdo programático.
2.6. Previsão de início e término.
2.7. Local de realização.
2.8. Carga horária.
2.9. Pré-requisitos para participação e perfil dos participantes.
2.10. Metodologia para o desenvolvimento do programa.
2.11. Cronograma.
3. Despesas e receitas do programa
3.1. Despesas com pessoal, valores e natureza.
3.2. Despesas com material.
3.3. Total geral.

Observação:
A apresentação do projeto não deve passar de quatro páginas.
Cooperação de tecnologia ambiental
O projeto de cooperação na área de tecnologia ambiental objetiva a transferência de
know-how prático sobre tecnologia ambiental para multiplicadores e usuários, tal como
capacity building, apoio a representantes e criação de estruturas de rede.
Outros objetivos são a mobilização do setor privado para a continuação do projeto,
principalmente por meio de parcerias PPP (Public-Private Partnership).
Parceiros deste projeto será a AHK, Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha de
São Paulo.
Os objetivos específicos do projeto serão a preparação da água, tratamento de esgoto,
administração de resíduos – resíduos especiais, energia (VER, energias renováveis),
proteção ambiental integrada ao produto, proteção ambiental dentro da empresa, como
por exemplo, cleaner production, ecoprofit, manutenção de ar puro. Bem como, proteção
ambiental municipal, como por exemplo, lama tóxica, Altlasten e proteção climática –
redução de CO2 também serão objetivos específicos.
O projeto está focado na implantação do trabalho até então realizado pela cooperação de
desenvolvimento bilateral alemão, principalmente na proteção ambiental industrial na área
urbana (SIU) (por exemplo, proteção ambiental Minas Gerais, promoção da proteção
ambiental e de recursos no Rio Grande do Sul) e dando continuidade no sentido da
transferência tecnológica.

