As Parcerias Público-Privadas (PPPs) tornaram-se um instrumento essencial para
o crescimento produtivo, econômico e social dos países da América Latina e
Caribe.

No curso, serão compartilhadas experiências
de instituições nacionais e internacionais

Quando demonstram ser a alternativa de melhor custo benefício, as parcerias com o setor privado têm o
potencial de promover a ampliação do atendimento, o incremento da eficiência operacional e a melhoria de
qualidade dos serviços prestados à população. As parcerias possibilitam alavancar investimentos e fomentar a
economia local, com geração de emprego e renda, e cria oportunidades e incentivos para novos negócios pelo
país.

Profissionais com a finalidade de ajudar a reduzir lacunas de conhecimento
na utilização efetiva das PPPs, oferecendo ideias, soluções e lições
aprendidas para lidar com os desafios ou restrições às capacidades técnicas
e administrativas do setor público da região. As lições contidas no MOOC
se aplicam a diferentes setores como infraestrutura, saúde, educação, banda
larga e setor fiscal, levando em conta contextos nacionais de vários países da
região, incluindo Brasil, Peru, México e Colômbia.

Entretanto, ao planejar e realizar as PPPs, observam-se limitações de capacidade técnica para a estruturação
de tais arranjos contratuais, em especial no setor público.

Para este efeito, a iniciativa coloca à disposição dos participantes leituras
selecionadas, vídeos, tutoriais de análises e outros recursos de aprendizagem.

Para preencher esta lacuna,

O curso, que possui duração de
seis semanas,

a plataforma de educação à distância do
Banco Interamericano de Desenvolvimento
- BID (IDBx) desenvolveu o primeiro
Massive Open Online Course (MOOC),
versão 2.0 curso disponível em Português,
para quem deseja aprender a planejar,
projetar e implementar PPPs para projetos
de desenvolvimento no Brasil, na América
Latina e no Caribe.

se baseia nos conteúdos do Guia de Referência
sobre Parcerias Público-Privadas (PPPs) versão 2.0,
desenvolvido e publicado em 2014 pelo BID, Banco
Mundial (BM) e Banco Asiático de Desenvolvimento
(ADB).
A elaboração das aulas foi financiada pelo Programa
Especial para o Desenvolvimento Institucional (SPID).
Salientamos que o curso ora disponibilizado será
considerado como pré-requisito para capacitação
que será disponibilizada pelo BID, em parceria com
a SPPI/ME, a ser realizado no primeiro semestre de
2021, que abordará a adoção de PPPs a partir da
realidade institucional brasileira.

Com coordenação da Secretaria Especial do Programa de Parcerias de
Investimentos – PPI do Ministério da Economia,
órgão responsável pelas ações de fomento à realização de parcerias de investimentos e pela coordenação
do Fundo Federal de Apoio à Estruturação e ao Desenvolvimento de Projetos de Concessão e PPP– FEP e o
apoio do Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR e da Caixa Econômica Federal, será aberta uma
nova turma no curso.

O início do curso está previsto para o dia 3 de
novembro de 2020. As inscrições vão até o dia 30 de
outubro e podem ser realizadas por meio do endereço
eletrônico

As inscrições são abertas e gratuitas para todos que tiverem interesse em
aprender mais sobre o tema,
com foco em servidores e colaboradores dos governos federal, estaduais e municipais e de consórcios; e
servidores da CAIXA que atuam diretamente na preparação, apoio, estruturação e no acompanhamento de
Parcerias Público-Privadas.

CLIQUE AQUI E SE INSCREVA

O que os participantes aprenderão
•
•
•
•
•

Os princípios e conceitos de uma PPP, quando e como usar.
As vantagens e os riscos que podem envolver a implementação de uma PPP.
O contexto e os requerimentos necessários para implementar uma PPP.
Os atores que devem participar e suas responsabilidades.
O ciclo de um projeto de PPP.

