Seminário

Finanças Climáticas e Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos
RESERVE A AGENDA
02/jul, em Brasília (DF)
Contexto
O ProteGEEr é um projeto de cooperação técnica entre Brasil (Ministérios de Desenvolvimento Regional e
Meio Ambiente) e Alemanha (pela Agência de Cooperação Alemã – GIZ) para desenvolver capacidades e
implementação efetiva de medidas que visem a redução de emissões de gases de efeito estufa (GEE)
decorrentes de resíduos sólidos urbanos (RSU).
Um dos objetivos do ProteGEEr é apoiar que projetos de gestão de RSU nos municípios tenham acesso a
recursos financeiros que considerem a questão climática na sua tomada de decisão. Nesse contexto, o
projeto identificou mecanismos financeiros com potencial de apoiar projetos de RSU e analisou
oportunidades de avançar na incorporação da questão climática a estes mecanismos. O projeto também
vem realizando diálogos com o Ministério do Desenvolvimento Regional e instituições financeiras
interessadas no tema. Estas ações são orientadas ao objetivo de que até o final de 2020, o ProteGEEr apoie
projetos de gestão de RSU a acessar mecanismos financeiros que tenham incorporada a questão climática
em sua tomada de decisão.
Os resultados do mapeamento, bem como discussões sobre as perspectivas do mercado de RSU no Brasil e
oportunidades para as instituições financeiras serão tema deste evento realizado pela GIZ e pelo Ministério
do Desenvolvimento Regional por meio do ProteGEEr, com apoio da Associação Brasileira de
Desenvolvimento (ABDE) e da SITAWI Finanças do Bem.

Agenda
9h45 – 12h00: Agenda para alta liderança das instituições financeiras
13h00 – 18h00: Agenda estendida a representantes das equipes técnicas das instituições financeiras
Veja a agenda a seguir. Em breve, maiores informações.

Apoio Institucional

Apoio Técnico

Seminário

Finanças Climáticas e Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos
PRIMEIRA PARTE [Voltada a representantes de alta liderança das instituições financeiras]
Abertura
Boas-vindas: Programa de Parcerias de Investimentos (PPI); Secretaria Nacional de
Saneamento; ProteGEEr e PoMuC (projetos da Cooperação Brasil-Alemanha)

Palestra especial
Cenários do desafio de resíduos e infraestrutura urbana
09h45
12h00

Espaço para as IFs
Fala das instituições sobre iniciativas ou oportunidades identificadas em resíduos sólidos
Perspectivas para a agenda de resíduos sólidos no Brasil
Iniciativas no âmbito do Ministério de Desenvolvimento Regional (MDR) e como mecanismos
financeiros podem destravar a agenda
Espaço para discussão

SEGUNDA PARTE [Estendida a profissionais das áreas técnicas das instituições financeiras]
Registro
Abertura
Apresentação do ProteGEEr e PoMuC sobre suas iniciativas sobre mecanismos financeiros
Aprendizados com a concessão de crédito para gestão de RSU em municípios
Experiências e aprendizados no apoio a projetos de gestão de RSU e perspectivas sobre
captação de crédito
13h00
–
18h00

Oportunidades no mercado de capitais
Apoio à emissão de debêntures/ FIPs e movimentos de desestatização no setor
Considerando questões climáticas na tomada de decisão de investimentos
Métodos de quantificação de emissões e questões a serem consideradas na quantificação e
formas adicionais de incorporar questões climáticas na tomada de decisão
Experiências no âmbito do MDL
Coffee break
Oportunidades em concessões e PPPs
Experiências com Fundo de Apoio à Estruturação de. Projetos de Concessão e PPP (FEP)
Oportunidades de apoio no setor de resíduos e perspectivas sobre captação de recursos
Comentários Finais e Encerramento

