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iluminação pública

Desde sua instalação, em 2017, o Co-
mitê de Iluminação Pública da Abdib 
reuniu empresários e especialistas in-
teressados em desenvolver projetos 
de parcerias público-privadas (PPPs) 
no setor para elaborar um amplo pai-
nel listando riscos, seus mitigadores e 
sua melhor alocação entre entes públi-
cos e privados. 

O resultado foi uma matriz com 72 di-
ferentes riscos em seis categorias que 
será referência para investidores, fi-
nanciadores, poder público municipal 
e gestores de contratos na condução 
das etapas para desenvolver PPPs de 
sucesso para modernizar as redes de 
iluminação pública dos municípios.

Em outra frente, a Abdib tem focado 
em regulação e ações para fomentar 
investimentos em iluminação pública e 
estabeleceu critérios de seleção para 
apoiar municípios, como boa gover-

Esforço da Abdib para aumentar investimentos em iluminação pública envolve a elaboração de 
matriz de riscos, estudos e projetos, desenvolvimento de casos de sucesso e manuais 

pacote completo

nança, legislação e comprometimento 
da administração local para desenvol-
ver casos de sucesso de PPPs na área 
de iluminação pública. 

Para dar mais segurança e evitar inicia-
tivas prematuras, a Abdib se propôs a 
coordenar a elaboração de estudos e 
projetos para modernizar sistemas de 
iluminação pública por meio de PPPs 
desde que haja anuência previa das 
prefeituras e aprovação de um termo 
de referência para ditar as premissas 
essenciais dos estudos. 

A elaboração da matriz de riscos, a 
elaboração de estudos e projetos, o 
desenvolvimento de casos de sucesso 
e a redação de manuais para orientar 
gestões públicas municipais sobre os 
pontos críticos de uma PPP – esta é 
a quarta frente de trabalho – fazem 

parte do esforço da Abdib aumentar a 
disponibilidade e a qualidade de estu-
dos e projetos e reverter a baixa taxa 
de conversão de PMIs (procedimentos 
de manifestação de interesse). Assim, 
espera-se que mais iniciativas se trans-
formem em contratos assinados e in-
vestimentos de fato.

As diretrizes e as etapas necessárias 
para o desenvolvimento de projetos 
de investimento no setor de ilumina-
ção pública foram apresentadas em 
diversos fóruns, inclusive no Encontro 
dos Municípios com o Desenvolvi-
mento Sustentável, organizado pela 
Frente Nacional de Prefeitos (FNP), 
para discutir políticas públicas para as 
administrações públicas locais. 

Empresários querem apoiar e incentivar 
projetos de PPPs em iluminação pública 
com segurança jurídica
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Miguel Noronha (BMPI), coordenador do 
Comitê de Iluminação Pública da Abdib, 

em congresso para prefeitos

André Dabus (Marsh Brasil), ao 
lado, em discussão sobre riscos 

em investimentos em sistemas de 
iluminação pública
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