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INFRAESTRUTURA EPARCERIA
PARA ODESENVOLVIMENTO
Formação em Alianças Público-Privados

OMinistério do Planejamento, Desenvo'lvimento e Gestão e o Banco lnteramericano de Desenvolvimento, com o apoio da Escola Nacional de Administração
Pública, vêm realizando ao longo de 2016 uma série de seminários sobre o tema:

Infraestrutura eParcerias para oDesenvolvimento: Fonnação em Alianças Público-Privadas
Os encontros buscam proporcionar continuamente aos participantes uma visão aprofundada sobre os projetos de infraestrutura, seus desafios e impactos,
o compartilhamento de experiências, análises financeiras e de riscos que envolvem estas parcerias.
Em nosso sétimo seminário a ser realizado no dia 29 de setembro de 2016, de 9h às 18h, no Auditório Celso Furtado do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão, bloco K, o tema ''Os impactos fiscais das PPPs" será especialmente discutido, sendo os painéis divididos da seguinte maneira:
•Manhã: Três painéis com representantes do BID e do Tesouro Nacional que discutirão o contexto macroeconômico e os atuais desafios
fiscais das PPPs no Brasil.
•Tarde: Painéis com representantes do Ministério das Finanças da Coreia do Sul que trarão para a discussão a experiência e instrumentos
coreanos para a gestão da carteira de PPPs (Painel em coreano com tradução simultânea).
A programação e os currículos dos palestrantes podem ser visualizados nos PDFs em anexo.

Clique aqui e inscreva-se.
Mais infonnaçôes no site: www.enap.gov.br

Infraestrutura para a integração latino-americana

Projetos de infraestrutura e seus impactos sobre as
desigualdades regionais

A experiência subnacional com APPs

Análise socioeconômica e projetos para APPs

Análise financeira, de risco e instrumentos de financiamento
para projetos de APPs
Evolução da regulação setorial, subnacional e o papel dos
órgãos de controle externo nas APPs no Brasil

Os impactos fiscais das PPPs

A atuação dos bancos multilaterais para a implementação de
APPs no Brasil e na América Latina
Painel: Evolução das APPs no Brasil: desafios estruturais e
perspectivas
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