PPPs de Iluminação Pública
Experiências e Caminhos para investir
27/março/2019 – 14h00 às 18h00
Auditório da APEOP – Rua Avanhandava, 126 – 11º andar – São Paulo/SP

Sobre Projetos de Iluminação Pública
O setor de iluminação pública passa por uma transformação. Um conjunto de investidores,
fornecedores de tecnologias e gestores públicos trabalham incansavelmente para transformar a
qualidade da prestação dos serviços de iluminação no Brasil.
Para esta transformação ser o alicerce de cidades mais inteligentes no Brasil, o instrumento das
Parcerias Público-Privadas é um dos principais caminhos para a implementação de parques de
iluminação pública eficientes nos municípios brasileiros.
Nos últimos anos foi possível perceber um crescente interesse por parte dos Estados, Municípios e
também das construtoras com o tema das PPPs de IP, mas, infelizmente, a complexidade do tema e
o processo decisório sobre contratos de longo prazo ainda é um desafio para que esse modelo seja
utilizado mais frequentemente.
Entre os principais desafios, merecem destaque: (i) a compreensão sobre conceitos básicos a
respeito das PPPs; (ii) preparação normativa e institucional, por parte das localidades, para o
desenvolvimento de PPPs; (iii) priorização e seleção de propostas preliminares de PPPs; (iv)
desenvolvimento de estudos de pré-viabilidade, viabilidade, inclusive via interações com o
mercado, através de Procedimentos de Manifestação de Interesse (PMI) e a qualificação das
construtoras, para avaliar, estruturar e operar projetos de PPPs.
Para contribuir com a formatação de um mercado maior e mais qualificado, a APEOP, com o apoio
da Hiria, organizou um Fórum dinâmico que reunirá operadores, investidores e fornecedores de
soluções para produzir e compartilhar conhecimento relevante sobre o tema.
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PROGRAMA
13h30 CREDENCIAMENTO
14h00 ABERTURA
POR QUE INVESTIR EM PPPS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA?
As visões do poder público e do setor privado
.
.

.

Carlos Eduardo Lima Jorge, presidente da APEOP – Associação para o Progresso de Empresas de
Obras de Infraestrutura
Carlos Alberto Cruz Filho, presidente da APM – Associação Paulista de Municípios
Marcelo Allain, Managing Partner do BR Infra Group – (Como investir em PPPs de IP – guia para
investidores)

14h45 PALESTRA
DESMISTIFICANDO AS PPPS
Conceitos fundamentais para investir nos projetos de PPPs de Iluminação Pública
Como modelar os projetos

.

Fernando Vernalha, advogado e sócio da VG&P

15h30 PALESTRA
PANORAMA DE INVESTIMENTOS EM PROJETOS DE IP NAS CIDADES BRASILEIRAS –
Onde estão as oportunidades?
.

Osmar Lima, Head of Department Public-Private Partnerships Department no BNDES

.

André Oliveira de Araújo, Caixa Econômica Federal

16h15 ESTUDO DE CASO
A VISÃO DE QUEM ESTRUTURA E OPERA PROJETOS DE PPPS DE IP –
Caso em cidade de médio porte
17h00 ENCERRAMENTO
.
.

Carlos Eduardo Lima Jorge, presidente da APEOP – Associação para o Progresso de Empresas de
Obras de Infraestrutura
Carlos Alberto Cruz Filho, presidente da APM – Associação Paulista de Municípios

.

Fernando Vernalha, advogado e sócio da VG&P

INSCRIÇÃO PRÉVIA
OBRIGATÓRIA

INSCREVA-SE

INSCRIÇÕES GRATUITAS
VAGAS LIMITADAS

