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CONTEXTO
A oficina Banco de Oportunidades é um encontro pensado como um mercado informal entre
Instituições de Desenvolvimento e Financiamento (IDF) e governos locais. Esta metodologia
vem sendo aplicada pela rede FMDV (Fundo Mundial para o Desenvolvimento das Cidades)
para criar oportunidades de diálogo e colaboração entre governos locais (o lado da “demanda”)
e as IDF (o lado da “oferta”).
Após duas experiências de sucesso com atores africanos em Johanesburgo e Marrakesh em
2014, o FMDV, em parceria com a Prefeitura de Porto Alegre e a Frente Nacional de Prefeitos
(FNP), organiza, em paralelo ao Bureau Executivo da CGLU em Porto Alegre, o workshop
“Banco de Oportunidades América Latina” no dia 11 de junho de 2015.
O workshop terá como objetivos:



Compartilhar informação e facilitar a compreensão mútua
Reduzir desigualdades e promover convergências

Os IDFs apresentarão sua abordagem e estratégia em direção aos governos locais latinoamericanos, assim como os serviços técnicos e financeiros que oferecem. Para ilustrar,
mencionarão experiências passadas de colaboração com autoridades sub-nacionais,
destacando as dificuldades encontradas, e as condições que ambas as partes deveriam
respeitar para garantir o sucesso da colaboração.
Os governos locais apresentarão os desafios urbanos que enfrentam e expressarão suas
necessidades em matéria de investimento financeiro e assistência técnica. Estes também terão
a oportunidade de mencionar suas experiências em trabalhar com IDFs e destacar as lições
aprendidas, dificuldades e possibilidades de melhoria. Alguns governos locais selecionados
terão a oportunidade de apresentar seus principais projetos de infraestrutura ou
desenvolvimento econômico local e o investimento necessário para sua realização.
Desta forma, por um lado, governos locais terão um melhor conhecimento dos serviços
oferecidos pelas principais instituições de financiamento e desenvolvimento da América Latina
e dos requerimentos para acessá-los. Por outro lado, instituições de financiamento e
desenvolvimento, compreenderão melhor os desafios e necessidades dos governos locais em
matéria de investimentos assim como as ações existentes dos outros atores, para desta forma
garantir que seus serviços estejam adequados à demanda e complementários à oferta de
outras instituições.

METODOLOGIA
O workshop terá uma duração de 4 horas, e se dividirá em três tempos:
1. Apresentação de desafios, necessidades e projetos de 6 governos locais latinoamericanos selecionados.
 Debate com o público
2. Apresentação das estratégias e serviços das instituições de desenvolvimento e
financiamento.
 Debate com o público
3. Momento de networking para criação de oportunidades de colaboração entre governos
locais e instituições de desenvolvimento e financiamento.

PARTICIPANTES
O workshop é destinado a instituições de desenvolvimento e financiamento atuando na
América Latina, a governos locais latino-americanos (secretarias de finanças e de relações
internacionais principalmente), e a associações e redes de cidades nacionais ou latinoamericanas.
Os governos locais que serão convidados a apresentar seus projetos durante o workshop
serão selecionados com base em formulários preenchidos pelos candidatos.
Foram pré-identificadas as seguintes instituições de desenvolvimento e financiamento atuando
com governos locais na América Latina que serão convidadas:














Banco Mundial
Banco Inter Americano de Desenvolvimento (BID)
Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF)
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDES)
União Européia
Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD)
Agência Alemã de Cooperação Técnica (GIZ)
Banco Alemão de Desenvolvimento (KFW)
Agência de Desenvolvimento Japonesa (JICA)
Departamento de Desenvolvimento Internacional do Reino Unido (DFID)
FONPLATA (Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata)
Fundação Avina
ONU-Habitat

