
Programa de Assistência Técnica para o 

Desenvolvimento de Mercados de Green 

Bonds 



O que é o BID 
• Organismo multilateral de desenvolvimento 

• Propósito: financiar projetos viáveis de desenvolvimento econômico, 
social e institucional e promover a integração comercial e regional da 
América Latina e do Caribe.  

• Fundado em 1959 com participação decisiva do então presidente da 
República Juscelino Kubitschek.  

• O integram 48 países membros: 

• 26 membros mutuários; e 

• 22 membros não mutuários, não recebem financiamento, mas se beneficiam das 
regras de aquisições do BID. 

 

 



Grupo BID 

FUNDO MULTILATERAL DE INVESTIMENTOS 

 (1993) 

CORPORAÇÃO INTERAMERICANA DE INVESTIMENTOS 

 (1985, 2016) 

BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO 
   (1959) 



Principais áreas de ação 

• Reduzir a pobreza e as desigualdades sociais; 

• Suprir as necessidades dos países pequenos e vulneráveis; 

• Promover o desenvolvimento através do sector privado; 

• Enfrentar a mudança climática, energia renovável e 
sustentabilidade ambiental; e 

• Promover a cooperação e integração regionais. 



Apoio do BID ao Brasil 
  

• Desde 1960: 

• 1.647 programas total de US$ 47 bilhões em 

empréstimos e cooperações técnicas acompanhando estágios de 
desenvolvimento do país.  

• Carteira em execução junto ao setor público: 118 operações 
por um valor total aprovado de US$11,3 bilhões, e saldo por 

desembolsar de US$7,3 bilhões.  



Instrumentos 
    

• Empréstimos 

• Cooperações técnicas 

• Garantias 

• Produtos financeiros 

• Geração de conhecimento 

• Mecanismos de preparação 
de projetos 

• Diferentes moedas 



• Atores múltiplos envolvidos, desempenhando atividades múltiplas – 
governos, sociedade civil e setor privado 

 

Setor 
público 

Sociedade 
civil 

Setor 
privado 

Visão multissetorial do desenvolvimento 



Avaliações de Impacto 



Geração e Disseminação de Conhecimento 





O APOIO DO BANCO É 

MULTIDIMENSIONAL 

1. APOIO AOS BANCOS 

PÚBLICOS 

2. APOIO AOS GOVERNOS 

3. APOIO AO SETOR PRIVADO 



1. Apoio aos Bancos Públicos 

Objetivo :  

1. Torna acessível aos bancos públicos da ALC as novas 
fontes de financiamento para projetos verdes, a 
prazos e taxas apropriadas; e 

2. Participar no desenvolvimento dos mercados 
nacionais de capital. 



1. Apoio aos Bancos Públicos 
Os beneficiários recebem assistência técnica e promocional para cada etapa 
do processo: 

Um programa de assistência 
com apoio do governo da Suiça 
 

Identificação 
da Carteira 

Estruturação 
do Bond 

Second Party 
Opinion 

Raad Show Emissão 



2. Apoio aos Governos 

Objetivo : 
1. Suporte no desenho de uma estratégia de apoio ao 

desenvolvimento do mercado doméstico de green bonds 
e definir o papel de cada agência pública relevante; e 

2. Facilitar o diálogo entre países (na ALC e em outras 
regiões) para intercambiar experiências e boas práticas 
(China, Índia, França). 



2. Apoio aos Governos 

As ferramentas públicas potenciais são múltiplas: 
 

1. Incentivos fiscais,  

2. Padrões e normas nacionais, 

3. Criação de uma classe de ativos específica,  

4. Governo como emitentes, entre outras. 



3. Apoio ao setor privado 

A Corporação Interamericana de 
Investimento - CII desenvolveu: 

• em parceria com o GCF; 

• um mecanismo consolidador de 
Green Bonds; 

• warehousing facility; 

• para projetos de eficiência 
energética de ESCOs. 



Um componente de disseminação de 
conhecimento importante 

http://www.greenfinancelac.org/ 

http://www.greenfinancelac.org/
http://www.greenfinancelac.org/green-bonds/


MUITO OBRIGADO 


