PARCERIA ENERGÉTICA
BRASIL-ALEMANHA
A Parceria Energética Brasil-Alemanha foi firmada por meio do “Acordo sobre Cooperação no setor de Energia” em
maio de 2008, aprovada no Congresso Nacional em dezembro de 2009 e ratificada em março de 2012, pela presidência da República. As áreas de foco da Parceria Energética são energias renováveis e a eficiência energética.
4ª Reunião do Grupo de Direção da Parceria Energética Brasil-Alemanha em abril de 2017 em Berlim.

Principais Eventos da Parceria Energética
Como parte da Parceria Energética Brasil-Alemanha, durante os eventos a seguir, formuladores de políticas da alta
administração, bem como representantes de indústria, associações, e instituições de financiamento e pesquisa trocaram ideias sobre o desenvolvimento e a implementação
da política energética brasileira em prol do fornecimento
sustentável, seguro e acessível de energia:
•
26/4/17: Encontro do Grupo Diretor em Berlim para
identificar as prioridades temáticas da Parceria Energética Brasil-Alemanha
•
6/10/17: Workshop do GT 1, Energias Renováveis, no
Rio de Janeiro, sobre “Design de mercado e flexibilização no setor elétrico”.
•
18/10/17: Viagem de estudo e workshop do GT 2, Eficiência Energética, na Alemanha. Temas: mecanismos
de incentivo à eficiência energética; e modelos de leilão para a eficiência energética no setor elétrico
(usando o exemplo do “step-up program” e sistemas
de gerenciamento de energia como ISO 50.0001).

•

16/4/18: Workshop do GT 1, Energias Renováveis, em
Berlim, prévio ao Berlin Energy Transition Days
(BETD 2018), sobre a importância dos leilões para a
expansão das energias renováveis.

•

9/5/18: Primeiro Dia da Energia Brasil-Alemanha, em
São Paulo, que consistiu de uma visita à Casa Ecoeficiente CasaE da BASF, um workshop sobre “Eficiência
Energética no setor da construção” e uma recepção
na exposição itinerante “Energiewende” (AA).
8/04/2019: Encontro do Grupo de Trabalho Energias
Renováveis, em Berlim. Foram definidos temas a serem aprofundados e direcionamento dos participantes do Grupo.
3/7/19; Encontro do Grupo de Trabalho Eficiência
Energética, onde foram retomados temas de interesse das partes e definição de próximos passos.
4/7/19: Segundo Energy Day, focado no tema “Desafios e Oportunidades dos Sistemas de Energia do Futuro”, realizado no Rio de Janeiro.

•

•

•

Nos eventos a seguir, o setor privado contribuiu com sua
expertise e demandas por parcerias energéticas:
•

•

•

•
•

13/11/17: Implementação de um workshop da alta
administração sobre eficiência energética na indústria no marco do Encontro Econômico Brasil-Alemanha (Porto Alegre)
10/5/18: Implementação do primeiro Conselho Consultivo de Negócios Locais, em São Paulo, com mais
de 20 representantes em empresas alemãs no Brasil, com a participação do BMWi, do Consulado Alemão em São Paulo e da Embaixada da Alemanha em
Brasília.
25/6/18: Painel de discussão sobre eficiência energética na indústria no Encontro Econômico BrasilAlemanha em Colônia.
18/11/18: WS do GT Eficiência Energética sobre “Digitalização e Eficiência Energética” (Rio de Janeiro)
2/7/19: Segundo Encontro Consultivo Local, realizado em São Paulo.

Por meio da exposição itinerante “Energiewende”, que
aconteceu em três cidades brasileiras, a transição energética alemã foi comunicada e explicada com o apoio da
Parceria Energética.

Informações Gerais
A Parceria Energética Brasil-Alemanha foi lançada em
2008. Devido à abundância de recursos renováveis, o
Brasil tem um dos mais importantes setores de energia
de baixo carbono no mundo. Mais de 60% da energia é
gerada em hidrelétricas, o que torna esse setor particularmente flexível à entrada de recursos renováveis variáveis, como energia eólica e solar. As condições geográficas oferecem grande potencial para a expansão das fontes de energia renovável, como a energia solar concentrada (CSP, na sigla em inglês), a solar e a eólica, e a biomassa.
O projeto está apoiando o diálogo e a troca de experiências entre o Brasil e a Alemanha no desenvolvimento e
implementação de uma estratégia energética nacional
voltada para as Energias Renováveis.

Estrutura Institucional
Atores e responsabilidades

O Ministério Federal da Economia e Energia (BMWi) é responsável pela implementação da parceria energética do
lado alemão. O parceiro de cooperação e negociação da
parceria energética do lado brasileiro é o Ministério das
Energias e Minas (MME). Outros atores centrais do lado
alemão são o Ministério Federal Alemão do Ambiente, da
Natureza e da Segurança Nuclear (BMU) e a Embaixada
da Alemanha em Brasília. Do lado brasileiro, o Ministério
das Relações Exteriores (MRE), a Empresa de Pesquisa
Energética (EPE) e a Agência Nacional de Energia Elétrica
(ANEEL), estão envolvidos no diálogo. Representantes de
associações industriais, empresas, instituições financeiras e de pesquisa de ambos os países são convidados a
participar ativamente da Parceria Energética.

Operacionalização
A operacionalização da Parceria Energética ocorre sob a liderança dos ministérios responsáveis, BMWi e MME.
Juntamente com os comitês diretores da alta administração, a nível dos ministérios e das secretarias de Estado, foram criados dois grupos de trabalho que fazem intercâmbios regulares sobre os temas eficiência energética e energia renovável, incluindo bioenergia. Esses grupos de trabalho são comitês abertos à participação, ao lado de representantes do governo, das partes interessadas das áreas
de negócios, pesquisa e sociedade civil. A parceria também
inclui workshops especializados, conferências sobre política energética e viagens de estudo.
A GIZ foi comissionada para apoiar a implementação da
parceria energética. Uma secretaria foi instalada em Brasília e em Berlim para oferecer suporte organizacional e de
conteúdo nas atividades de parceria energética e para
atuar como ponto de contato para todos os participantes e
partes interessadas.

Você está interessado na Parceria
Energética Brasil-Alemanha?
Caso tenha interesse nos tópicos de cooperação ou na
participação em atividades, bem como nas reuniões dos
grupos de trabalho da Parceria Energética, entre em contato com:
Carmen Langner (GIZ)
Brasília
c/o Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Setor Comercial Norte Q 1, Bloco C, Sala 1401
70711-902 Brasília, DF
carmen.langner@giz.de
Tel. +55 61 2101-2050
Stephanie Gomes (GIZ)
Brasília
c/o Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Setor Comercial Norte Q 1, Bloco C, Sala 1401
70711-902 Brasília, DF
stephanie.gomes@giz.de
Tel. +55 61 2101-2050
Peter Krenz (GIZ)
Berlin
c/o Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Köthener Strasse 2
D-10963 Berlin
peter.krenz@giz.de
Tel. +49 (0)30 338424-46

