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


08/11/18: Workshop sobre Digitalização e Eficiência



Energética no âmbito do grupo de trabalho "Eficiência Energética", Rio de Janeiro.






25/6/18: Painel de discussão sobre eficiência energética na indústria no Encontro Econômico Brasil-Alemanha em Colônia.
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.
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).









16/4/18: Workshop do GT 1, Energias Renováveis, em
Berlim, prévio ao Berlin Energy Transition Dialogue
(BETD 2018), sobre a importância dos leilões para a
expansão das energias renováveis.
13/11/17: Workshop: Parceria Brasil-Alemanha em
Energia: Promovendo a Eficiência Energética Industrial, durante o encontro econômico Brasil-Alemanha, Porto Alegre
18/10/17 a 24/10/17: Workshop e Visitas Técnicas sobre „Mecanismos de Promoção de Eficiência Energética“ no âmbito do grupo de trabalho "Eficiência
Energética", Berlim
26/4/17: Reunião entre de Secretário de Estado com
representantes empresariais alemães e brasileiros,
Berlim.
6/10/17: Workshop "Untapping Flexibility in Power Systems" no âmbito do grupo de trabalho "Energias Renováveis, incluindo Biomassa", Rio de Janeiro

Informações Gerais
O Brasil já possui uma das matrizes elétricas mais limpas
do mundo devido aos seus abundantes recursos renováveis. Mais de 60% da energia elétrica gerada provém de
hidrelétricas, mas, ao mesmo tempo, o país ainda possui
um grande potencial para o desenvolvimento de fontes
de energia renováveis, especialmente para energia solar,
eólica e da biomassa.
A Parceria Energética fornece uma plataforma para que
tomadores de decisão de alto nível político e representantes da indústria, associações, instituições financeiras
e de pesquisa apoiem o Brasil no desenvolvimento e na
implementação de políticas energéticas nacionais que
garantam o abastecimento sustentável, seguro e acessível de energia.

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 de
Minas e Energia (MME).
Outros atores centrais do lado alemão são o Ministério
Federal do Meio Ambiente, Proteção da Natureza e Segurança Nuclear (BMU), o Ministério Federal da Alimentação e Agricultura (BMEL) 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.
A estrutura da cooperação inclui um comitê de direção
de alto nível com os vice-ministros dos respectivos ministérios, BMWi e MME. Dois grupos de trabalho temáticos
"Energias Renováveis, Incluindo Biomassa" e "Eficiência
Energética" realizam o diálogo aprofundado no nível operacional e técnico e a implementação de projetos de cooperação. Os grupos de trabalho são comitês abertos em
que não somente representantes do governo, mas também atores do setor privado, da pesquisa e sociedade civil podem participar. Além disso, a Parceria Energética inclui oficinas especializadas, conferências de política energética e viagens de estudo técnico.
A GIZ foi designada para apoiar na implementação da
Parceria Energética. Um secretariado em Brasília e Berlim
apoia e organização e o acompanhamento das reuniões
das comissões e demais atividades da Parceria
Energética. Além disso, serve como um contato competente para todos os atores envolvidos e interessados.

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 3033 2865
Artur Schütte (GIZ)
Brasília
c/o Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Setor Comercial Norte Q 1, Bloco C, Sala 1401
70711-902 Brasília, DF
artur.schuette@giz.de
Tel. +55 61 3033 2865

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

