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RELATÓRIO PÓS-EVENTO



APRESENTAÇÃO

O Abdib Fórum de Infraestrutura Regional - Edição Norte reu-
niu, dia 13 de março, em Belém (PA), debates e proposições 
sobre o desenvolvimento e a infraestrutura na Região Norte 

e na região da Amazônia Legal. 

Com a presença de diversas autoridades, o evento teve o  Governo 
do Estado do Pará como anfitrião e contou com o patrocínio das em-
presas Acciona, Banpará, Ultracargo, ANTF, Concremat, Siemens, 
Aegea, BRK Ambiental, Hidrovias do Brasil, Houer, KPMG, Norte 
Energia e Queiroz Galvão, além do apoio institucional da ABCE, 
ABCE - Energia Elétrica, Abcon, Abemi, Abetre, Abifer, Abimaq, 
ABLP, Abrate, Abrelpe, Amport, Febraban, FIEMA, GRI Club, RICS 
e Trata Brasil.
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ABERTURA

Em seu discurso, ao abrir o Abdib Fórum de 
Infraestrutura Regional - Edição Norte, o pre-
sidente-executivo da associação, Venilton Ta-

dini, defendeu o desenvolvimento da região base-
ado em três pilares: economia verde, implantação 
de infraestrutura e instituições públicas presentes 
e eficazes. 

Ressaltando a importância do evento não só para a 
Região Norte mas para todo o Brasil, Tadini contou 
que, ao organizar essa edição do Fórum, a Abdib 
também se empenhou para iniciar uma agenda de 
trabalho consistente de longo prazo. “Para nós, 
infraestrutura é um vetor para o desenvolvimento 
sustentável, é sinônimo de crescimento, empre-
gos, renda, oportunidades, saúde e educação”, 
afirmou.

O presidente-executivo da Abdib ainda comentou 
sobre os projetos a serem apresentados no decor-
rer do fórum, em especial em áreas fundamentais 
como energia, transporte e saneamento básico. 
Para ele, ao se analisar esses projetos “fica níti-

da a oportunidade que temos para desenvolver o 
potencial da região da Amazônia Legal por meio 
de um tripé que contempla economia verde, im-
plantação de infraestrutura e instituições públicas 
presentes e eficazes”.

A Abdib aproveitou o evento para entregar aos pre-
sentes uma cópia do exemplar no qual detalha pro-
jeto envolvendo esse tripé para desenvolvimento 
da Amazônia Legal. O documento apresenta siste-

Para nós, infraestrutura é um 
vetor para o desenvolvimento 

sustentável, é sinônimo de 
crescimento, empregos, 

renda, oportunidades, saúde 
e educação.

“
”Venilton Tadini
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maticamente a região, cada um dos Estados e os 
projetos considerados prioritários para cada uma 
dessas localidades. 

A preocupação mundial com desenvolvimento sus-
tentável faz com que os olhos do mundo fiquem 
voltados a qualquer tipo de movimentação e em-
preendimento na região. No entanto, a construção 
do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento 
Sustentável da Amazônia Legal e as parcerias com 
todos aqueles que desejam explorar a região de 
forma limpa, seja por meio de Parcerias Público 
Privadas (PPPs), seja por meio de investimentos 
estatais ou privados, é uma garantia de transpa-
rência e legalidade ao olhar global. Nesse meio, 
a Abdib defende que os Estados façam uso da 
atenção especial da qual recebem por abrigarem 
territórios amazônicos e busquem investimentos 
que acelerem o seu processo de crescimento e 
melhoria em infraestrutura. 

“Os governos estaduais têm potencial enorme de 
apoiar o desenvolvimento da infraestrutura!” afir-
mou o presidente-executivo da Abdib, que tam-
bém valoriza a parceria dos estados com o governo 
federal e com os governos municipais, juntamente 
do setor privado, para desenvolver esse potencial. 
Entre essas parcerias, Tadini aproveitou a ocasião 
para revelar a intenção de uma parceria da Abdib 
com o Consórcio Interestadual de Desenvolvimen-
to Sustentável da Amazônia Legal.

O objetivo dessa união é conduzir os esforços ne-
cessários para a expansão da infraestrutura e em 
meio ao difícil cenário econômico brasileiro. “O 
crescimento econômico ainda está muito tímido, 
e infelizmente ainda contamos, neste momento, 
com uma adversidade adicional que é o corona-
vírus”, lembrou o presidente-executivo da Abdib. 
Além do crescimento econômico e da pandemia, 
o desemprego também foi assunto no discurso 
inaugural. Com o colapso nos investimentos, em 
especial na infraestrutura, o resultado é a persis-
tência dos baixos índices de desenvolvimento 
econômico, cenário perfeito para a proliferação de 
subempregos e para a falta de emprego fixo. Sem 
geração de renda, o resultado é o agravamento da 
pobreza e da desigualdade, lamentou Tadini. 

Cobrando união em prol de uma causa maior, o 
dirigente destacou, mais uma vez, a gama de pos-
sibilidades que a região tem para se desenvolver. 
“Além da agenda dos transportes, onde há inúme-
ras oportunidades como ferrovias, hidrovias, por-
tos, aeroportos e rodovias, há também a agenda 
de energia elétrica, na qual a Amazônia Legal pode 
avançar e se destacar no desenvolvimento de fon-
tes renováveis”, comentou o presidente-executi-
vo, valorizando a pluralidade dos estados.

Tadini chamou a atenção para o tímido crescimen-
to econômico e o fato de a relação de investimen-
to de infraestrutura sobre o PIB no Brasil ser, atu-
almente, uma das menores do mundo. Segundo 
o presidente da Abdib, o problema não é a falta 
de dinheiro. “Se o orçamento é de R$ 1,5 tri, tem 
dinheiro. É que ele não está alocado na maneira 
adequada”, afirmou, no discurso de abertura do 
evento.

Entre os desafios a serem enfrentados, Tadini 
apontou para a necessidade de se aprovar a refor-
ma administrativa, liberando espaço para os inves-
timentos; ampliar a segurança jurídica e a quan-

Os governos estaduais 
têm potencial enorme de 

apoiar o desenvolvimento da 
infraestrutura!

“
”Venilton Tadini

Venilton Tadini
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tidade de projetos disponíveis para atrair mais 
investimentos privados; e recuperar o orçamento 
público e a capacidade de investimento dos go-
vernos.

Para finalizar, Tadini afirmou mais uma vez que a 
“infraestrutura é um vetor fundamental para o Bra-
sil recuperar o crescimento e a geração de empre-
gos e renda”. 

A abertura do evento também teve a manifestação 
do governador paraense. Helder Barbalho ressal-
tou a importância do fórum da Abdib para o seu 
estado e para a região e classificou o cenário bra-
sileiro como desafiador. No entanto, destacou que 
essa é uma extraordinária oportunidade para que 
o Brasil possa começar a fazer escolhas que va-
lorizem as possibilidades de desenvolvimento e a 
competitividade mundial do país. 

Helder Barbalho

Durante o discurso, Barbalho ressaltou a impor-
tância da Amazônia e de toda a Região Norte para 
a cadeia de desenvolvimento nacional e apontou 
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A infraestrutura é um vetor 
fundamental para o Brasil 
recuperar o crescimento e 
a geração de empregos e 

renda.

“
”Venilton Tadini

oportunidades futuras de expansão. Mas, deixou 
uma mensagem ao governo federal, defendendo 
que, em paralelo à agenda de reformas, seja dada 

prioridade ao investimento e a ações concretas 
que gerem resultados imediatos na infraestrutu-
ra. Também cobrou que os governadores tenham 
uma “pitada de ousadia” para fazer com que suas 
economias se desenvolvam. 

Por fim, Barbalho ressaltou que, com a realização 
do fórum da Abdib, o objetivo é de “chamar a aten-
ção do Brasil para o Norte, para Amazônia, e dizer 
que aqui estão grandes oportunidades, oportuni-
dades de investimento, oportunidades de parceria 
para que a Amazônia possa colaborar ainda mais 
com o nosso país”.

Com foco no desenvolvimento da região, o painel 
“A Agenda de Oportunidades em Infraestrutura 
para a Região da Amazônia Legal” reuniu repre-
sentantes de oito, dos nove estados membros da 
Amazônia Legal. Durante a apresentação, dividida 
em três etapas, as autoridades apresentaram seus 
projetos, formando um panorama do que vem sen-
do planejado para acelerar o crescimento e o de-
senvolvimento dos Estados e da região. 

Com a mediação de Déborah Arôxa, secretária 
especial de Assuntos Federativos da Secretaria 

de Governo da Presidência da República, e Venil-
ton Tadini, presidente-executivo da Abdib, e com 
a participação dos governadores Helder Barbalho, 
do Pará, Waldez Goés, do Amapá, e Flávio Dino, 
do Maranhão, teve início a primeira etapa do pai-
nel. Antes de passar a palavra aos governadores, 
Déborah exaltou o papel da Abdib na articulação 
da sociedade em torno da infraestrutura brasileira, 
destacando a vontade de o governo federal traba-
lhar junto a Estados e municípios, em decorrência 
da dificuldade financeira para investimentos en-
frentadas por todos os poderes.

Painel “A Agenda de Oportunidades em 
Infraestrutura para a região da Amazônia Legal”
Estados cobram desburocratização para destravar projetos de infraestrutura
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Nós vamos procurar 
corresponder à confiança que 
os empreendedores brasileiros 
e não brasileiros estão tendo 
nas possibilidades de negócio 

na Amazônia

uma alta capacidade de 
investir em infraestrutura com 

muita velocidade

“
“

” ”Waldez Goés Flávio Dino

Valorizando o papel da iniciativa privada e a respon-
sabilidade dos governos, o governador do Amapá 
deu início às apresentações. Em seu discurso, 
Goés defendeu a força do Consórcio da Amazô-
nia como alternativa aos Estados para buscar, de 
forma mais efetiva, sólida e forte, investimentos 
externos e internos. 

Segundo o governador do Amapá e também pre-
sidente do consórcio, entre as atividades do gru-
po há eixos prioritários de governança ambiental 
e territorial, encaminhando projetos de regulariza-
ção fundiária, zoneamento ecológico econômico, 
cadastros ambientais rurais e combate ao desma-
tamento; a infraestrutura, buscando a integração 
com as regiões Nordeste e Centro-Oeste e olhan-
do para as questões logísticas; e as condições so-
cioeconômicas, com ações nas áreas de seguran-
ça, saúde e educação.

Além disso, exaltou a pluralidade e a diversidade 
da região, com sua fauna, sua cultura e seus re-
cursos naturais, mas também destacou um olhar 
mais atento dos governos para garantir segurança 
aos investidores que desejam atuar na Amazônia. 
“Nós vamos procurar corresponder à confiança 
que os empreendedores brasileiros e não brasilei-
ros estão tendo nas possibilidades de negócio na 
Amazônia”, comentou o governador. 

Na sequência, o governador do Maranhão, Flávio 
Dino, apresentou resultados do último Produto 
Interno Bruto (PIB) Maranhense divulgado pelo 
IBGE, de 2017, que apontam um crescimento de 
5,3%, resultando no 4º maior crescimento do Bra-
sil. Na sequência, Dino ressaltou os investimentos 
públicos e apresentou dados sobre a ampliação da 
capacidade de infraestrutura do Estado, com des-
taque para as obras realizadas no porto de Itaqui. 

O governador maranhense ainda detalhou um im-
portante passo de modernização que o Estado está 
realizando e fez um convite aos investidores. “Nós 

Waldez Goés

Flávio Dino
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vamos estar desestatizando nossa companhia de 
gás”, anunciou. “Essa desestatização é um ótimo 
negócio, porque realmente nós temos muito gás 
no Maranhão, disse”. Dino valorizou a força dos 
estados e os definiu como donos de “uma alta ca-
pacidade de investir em infraestrutura com muita 
velocidade”. 

No encerramento, o governador pediu a imple-
mentação de uma agenda eficiente e que seja apli-
cada o quanto antes para oferecer crédito aos Es-
tados a fim de investirem em infraestrutura. “Esse 
é o único caminho para a gente fazer redução de 
danos. Como diz o governador Helder (Barbalho), 
não adianta, neste momento, ficar preso a dogma-
tismos econômicos, porque eles não respondem 
uma situação emergencial, então, de nada adianta 
nós termos fundos profissionais que não têm efi-
ciência”, concluiu. 

Em sua primeira fala no painel, Barbalho destacou 
a capacidade de investimento do Pará, sendo o 
sexto Estado que mais injetou recursos no Brasil 
em 2019, e reforçou que o governo busca inves-
tidores, instituições financeiras e interessados na 
realização de parcerias público-privadas e conces-
sões na área de infraestrutura. Para ele, o cenário 
para investidores no Estado é o melhor possível. 
“Hoje, nós estamos com comprometimento pes-
soal de 45,53%, portanto, numa condição fiscal 
bastante importante, que nos permite ampliar a ca-
pacidade de investimento com recursos próprios e 
capacidade de endividamento que já nos permitiu 
captar financiamentos internacionais e nacionais”.

Assim como o governador Dino, Barbalho anun-
ciou que também pretende realizar desestatiza-
ções. No caso paraense, para o serviço de esgoto, 
deixando a companhia de saneamento do Estado 
focada apenas na agenda de água. Além disso, 
o governador externou o interesse em conceder 
algumas estradas, como a rodovia PA-150, à ini-
ciativa privada. Entre as obras futuras, Barbalho 
destacou a construção de uma ferrovia que deve 
interligar municípios do sudeste do estado do 
Pará, como Marabá, ao Porto de Vila do Conde, 
em Barcarena, no Nordeste do Estado. Será uma 
alternativa de escoamento da produção de grãos, 

pecuária e minério que deve alavancar o desen-
volvimento regional.  “Nós devemos ofertar esta 
oportunidade para prospecção de investidores na 
área de infraestrutura”, finalizou. 

Na sequência do painel, Tadini destacou a impor-
tância das parcerias público-privadas e elogiou 
a forma como se deu o amadurecimento desse 
tema que, até uma década atrás, ainda era sen-
sível. “Hoje isso não está mais em discussão. O 
que está em discussão é como fazer e como ter a 
melhor estruturação de projeto”, elogiou o presi-
dente-executivo da Abdib. Em seguida, os gover-
nadores falaram sobre a forma como os Tribunais 
de Contas dos respectivos Estados atuam na fis-
calização das realizações de PPPs. 

A união entre os governadores e estados do Con-
sórcio da Amazônia Legal foi elogiada pela media-
dora. Déborah ainda destacou o foco no transporte 
multimodal e questionou os atuais líderes dos go-

Helder Barbalho

Nós devemos ofertar 
esta oportunidade para 

prospecção de investidores 
na área de infraestrutura.

“
”Helder Barbalho
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vernos sobre como seria mantida a interlocução, 
caso os governadores sejam substituídos nas pró-
ximas eleições estaduais. Coube a Góes tranquili-
zar investidores e agentes públicos, defendendo 
que a união será mantida. “Nenhum Estado vai se 
beneficiar diretamente sozinho de uma estratégia 
de logística”, afirmou Goés. O governador do Ma-
ranhão, por sua vez, ressaltou que a participação 
do governo federal também é fundamental para o 
desenvolvimento da região. “A cooperação federa-
tiva horizontal é boa, mas nós precisamos também 
da cooperação federativa vertical, abrangendo a 
própria União”, cobrou. 

Em seu encerramento, o governador Barbalho 
destacou que é de interesse coletivo a aplicação 
dos recursos do BNDES em obras de infraestru-

tura. “Todos nós somos parte disso”, finalizou o 
governador. 

Com as considerações finais dedicadas aos mode-
radores, Deborah elogiou a solicitação do governa-
dor Barbalho e destacou as atitudes que o governo 
federal vem tomando para liberar financiamentos. 
Já o presidente-executivo da Abdib elogiou a luci-
dez do debate a das proposições dos governado-
res, valorizando a união entre os representantes 
de governos estaduais, do governo federal e da 
iniciativa privada, para que o país “consiga efetiva-
mente desenvolver um ambiente de negócio com 
transparência nas relações, onde nós tenhamos 
condições de voltar a ter investimentos substan-
tivos em infraestrutura para evitar novos voos de 
galinha”, afirmou Tadini.

Na segunda etapa do painel, os moderadores 
Déborah e Ralph Terra, vice-presidente da Abdib, 
receberam Mauro Mendes, Governador do Mato 
Grosso, Carlos Henrique dos Reis Lima, secretário 
de Estado de Infraestrutura da Região Metropolita-
na de Manaus (AM), representando o governador 
Wilson Lima, e o Major Rocha, vice-governador do 
Acre, todos representantes de Estados membros 
do Consórcio da Amazônia Legal. 

Parte II

Criticando a lentidão na forma como são condu-
zidas as obras públicas no Brasil, Mendes fez um 
apelo para que erros passados sejam evitados 
no futuro. Valorizando a economia de seu Estado 
que, atualmente é detentor do maior PIB agríco-
la do Brasil, o governador lembrou que este ano 
Mato Grosso deve produzir mais de 70 milhões de 
toneladas de grãos, quase 30% de toda a produ-
ção nacional. No entanto, os resultados poderiam 
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ser ainda mais expressivos caso a infraestrutura 
logística de escoamento do Estado fosse mais 
desenvolvida, disse. Nesse cenário, o governador 
defendeu as PPPs e as concessões, uma vez que 
historicamente falta capacidade de investimento 
e desenvolvimento por parte do poder federal. 
“Nós preparamos para colocar em licitação esse 
ano mais de 500 km de concessões”, anunciou o 
governador. Defendendo a produção do agronegó-
cio, Mendes cobrou celeridade na emissão de li-
cenças ambientais; e coragem e ousadia por parte 
dos deputados federais para votar temas como o 
marco do licenciamento ambiental. 

Já o secretário de Infraestrutura da Região Metro-
politana de Manaus (AM) iniciou sua apresentação 
defendendo maior celeridade nos processos lici-
tatórios que, segundo ele, “consomem um tem-
po que você não recupera”, além da atualização 
da legislação existente. Citando como exemplo a 

pandemia da Covid-19, que começava a ameaçar 
o país, o secretário destacou a importância do con-
sórcio, de os Estados serem próximos e unidos 
em um mundo globalizado. Apesar de apresentar 
dificuldades financeiras do Amazonas, Lima de-
talhou também, os investimentos em seu Estado 
e frisou que busca mais recursos. “Estamos com 
uma discussão junto ao Banco Mundial para que 
a gente possa pegar US$ 200 milhões. Temos um 
dos maiores projetos do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento no Brasil, que é um projeto de 
saneamento”, afirmou. 

O secretário ainda cobrou menos burocracia para 
que os estados possam ter tomadas de decisão 
mais rápida, garantindo assim uma maior facili-
dade para investimentos. “Ora uma obra avança, 
ora paralisa. Isso causa insegurança nos constru-

Este ano Mato Grosso deve 
produzir mais de 70 milhões 
de toneladas de grãos, quase 

30% de toda a produção 
nacional.

Ora uma obra avança, ora 
paralisa. Isso causa insegurança 

nos construtores, causa 
insegurança nos investidores, 

causa insegurança nos 
administradores públicos, que 

ficam sempre entre a cruz 
e a espada

“

“

”

”

Mauro Mendes

Carlos Henrique dos Reis Lima

Mauro Mendes

Carlos Henrique dos Reis Lima
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tores, causa insegurança nos investidores, causa 
insegurança nos administradores públicos, que fi-
cam sempre entre a cruz e a espada. Não vamos 
conseguir avançar sem garantia de recursos, sem 
segurança jurídica, sem rapidez na tomada de de-
cisões”, disse.

Estamos trabalhando já, 
tentando viabilizar recursos. 
Mas há o apoio do governo 
federal. Vai ser fundamental 

para que nós possamos 
efetivar esse nosso projeto

“
”Major Rocha

Major Rocha

tentando viabilizar recursos. Mas há o apoio do 
governo federal. Vai ser fundamental para que nós 
possamos efetivar esse nosso projeto”, concluiu.

Segundo ele, o problema da lentidão dos proces-
sos de licenciamento já foi enfrentado pela gestão 
atual, que conseguiu diminuir o tempo de dois a 
três anos para apenas três meses para a conclu-
são dos processos.
Major Rocha mencionou, entre outros projetos, 
a ligação entre Cruzeiro do Sul com Pucallpa, no 
Peru, um trecho ferroviário de pouco mais de 100 
km que separa o Brasil do país vizinho e diminuirá 
a distância do porto de Callao, em Lima.
Rocha também destacou a PPP (parceria público-
-privada) para transferir por 35 anos o sistema de 
água e esgoto do estado para a iniciativa privada, 
um pacote de obras rodoviárias, pontes, pistas de 
pouso e demais investimentos. 
Encaminhando a etapa do painel para o final, a 
mediadora ressaltou a necessidade de articulação 
e questionou aos representantes quais seriam os 
aspectos essenciais para o desenvolvimento local 
de seus estados. Para o Mato Grosso, de acordo 
com o governador, o mais importante a ser fei-
to agora é a aprovação de novos marcos legais. 
“Nossos marcos legais jogam contra o nosso país! 
Eles partem de uma lógica muito brasileira, não é 
a lógica mundial da simplicidade, de acreditar nas 
pessoas de bem”, comentou.

Ao finalizar sua fala, o governador mato-grossense 
elogiou as medidas e a coragem do governo fede-
ral em encarar temas sensíveis, destacando a atu-
ação do quadro de ministros. Por fim, ressaltou as 
dificuldades dos estados em conseguir linhas de 
crédito. “Nós precisamos, cada vez mais, de velo-
cidade para tomar decisões, para mudar o rumo da 
infraestrutura do país e a série de questões atre-
ladas a esse assunto”, finalizou. Já Lima definiu 
a complexidade da legislação como principal em-
pecilho ao desenvolvimento do Amazonas. “Nós 
precisamos simplificar os processos porque quem 
vive o dia a dia sabe o quanto é difícil você pu-
xar toda essa estrutura”, comentou.  O secretário 
amazonense ainda afirmou que é preciso ter cora-
gem no presente para que, no futuro, não seja pre-
ciso realizar eventos e fóruns que tratem dos mes-

Já o vice-governador do Acre, Major Rocha, afir-
mou que o seu Estado vive um “novo momento”. 
Fazendo uma retrospectiva da história recente do 
Estado, Rocha destacou que, em pouco tempo, 
foram realizadas importantes melhorias na área 
da infraestrutura como a conclusão da obra de um 
hospital que fora iniciada 12 anos atrás. Valorizan-
do a produção agrícola do Acre, apresentou obras 
estaduais e solicitou atenção do governo federal 
na concessão de crédito para a continuação des-
ses empreendimentos. “Estamos trabalhando já, 
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mos assuntos que são falados hoje. “Muito dos 
assuntos que nós tratamos aqui serão tratados lá 
na frente, e então nós vamos ver que não avança-
mos”, alertou. Rocha também atacou a burocracia, 
que, segundo ele, “trava o desenvolvimento”. 

O representante do Acre encerrou sua participa-
ção no evento defendendo que, para uma maior 
agilidade nos processos licenciatórios, os estados 
devem deixar de lado questões ideológicas. “Nas 
obras em que a União tem dificuldade para licen-
ciar, em muitos casos, o estado pode fazer esse 
licenciamento de forma mais célere, quebrando 
algumas visões ideológicas, coisas que muitas 
vezes dificultam o andamento desse processo de 
licenciamento”, completou o vice-governador. 

No encerramento da segunda etapa, Ralph Terra, 
vice-presidente-executivo da Abdib, destacou que 
a realização do Abdib Fórum na região se faz ne-
cessária para “trazer cada vez mais os problemas e 

Ralph Terra

as necessidades dos governos do Norte do país e 
juntar com uma certa experiência e conhecimento 
que a Abdib tem ao longo de 65 anos na busca de 
solução para essas agendas”. 

NOSSA MISSÃO É ELEVAR A QUALIDADE 
E A EFICIÊNCIA DOS INVESTIMENTOS EM 
ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA
Na Concremat, acreditamos que atrás de toda boa realização existe uma equipe excelente. Por isso, 
mantemos um elevado rigor na mobilização e no desenvolvimento de nossos times, para termos as 
pessoas certas em cada desa� o que assumimos.

Para nós, a tecnologia é uma grande aliada para aumentar a assertividade e a produtividade do que 
fazemos, por isso, investimos e adotamos as melhores ferramentas de mercado e desenvolvemos nossas 
metodologias para chegar aos melhores resultados, gerando valor para nossos clientes e para a sociedade.  

concremat.com.br

Uma empresa do grupo
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Parte III 

O painel “A agenda de oportunidades em infraes-
trutura para a região da Amazônia Legal” contou 
com uma terceira etapa, reunindo o governador de 
Roraima, Antônio Denarium, e Wanderlei Barbosa 
Castro, vice-governador do Tocantins. 

O representante tocantinense apresentou as difi-
culdades econômicas encontradas ao assumir a 
gestão administrativa do Estado, porém, ressaltou 
que, apesar disso, a saúde financeira de Tocantins 
melhorou a ponto de possuir “a capacidade de 
hoje fazer investimentos na ordem, já para os pró-
ximos dois anos, de R$ 1 bilhão”, afirmando que 
o governo trabalha de forma austera e dispõe de 
políticas de incentivo. 

Dirigindo-se a investidores, o vice-governador do 
Tocantins ressaltou o espaço que o estado tem 
para crescer no agronegócio, destacando a loca-
lização do Tocantins e sua capacidade de escoa-
mento. Castro disse que os investimentos do esta-
do neste ano estão na ordem dos R$ 700 milhões 
e lembrou que ainda há muitas rodovias em Tocan-
tins para serem feitas, como a TO-500, que liga 
Tocantins ao Mato Grosso e destacou o projeto de 
construção de uma hidrovia que liga os portos do 
norte do Estado. 

Ainda entre os projetos de expansão da infraestru-
tura de Tocantins, Castro apresentou o andamento 
das obras da ferrovia norte-sul, importante inves-
timento para aumentar o escoamento da região. 
A logística é fundamental para o Estado, que vem 
dando mais importância ao agronegócio, com me-
tas de produção ambiciosas. “Nós temos apenas 
7% da área do nosso território abertas para o agro-
negócio, a plantação de soja, e a criação de bovi-
nos. Nós cremos que vamos abrir muito mais e 
que vamos crescer muito nesse setor”, finalizou.

Encerrando o painel de governadores, Antonio 
Denarium exaltou seu Estado para investidores. 
“Roraima não só é o pedaço de terra mais rico do 
Brasil, ele é o pedaço de terra mais rico do mundo! 
Temos um grande potencial produtivo de grãos, de 
energia elétrica e mineração”, evidenciou o gover-
nador. Durante sua manifestação, ele ressaltou a 

A capacidade de hoje fazer 
investimentos na ordem, já 
para os próximos dois anos, 

de R$ 1 bilhão
“

”Wanderlei Barbosa
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Painel “Apresentação dos Principais Projetos de PPPs e Concessões dos Estados”
De saneamento, gás e transportes até turismo e saúde: conheça os projetos dos 
estados do Norte

Nosso propósito é crescimento 
com sustentabilidade e nós 

precisamos trabalhar para que 
Roraima, para que a Amazônia, 

fique cada dia melhor

“
”Antônio Denarium

posição geográfica do Estado, localizado em um 
espaço estratégico capaz de acessar rapidamente 
o porto de Georgetown, na Guiana, e o Canal do 
Panamá, mencionando que faltam apenas 480 km 
para o asfaltamento para o porto na Guiana, o que 
alavancará a economia e tornará a Zona Franca em 
um canal de produção. 

Antônio Denarium Denarium apontou para o potencial produtivo do 
estado, com o projeto do Governo Federal que li-
bera a mineração em terras indígenas, e mencio-
nou as obras de construção do Linhão de Tucuruí, 
prometidas para maio, e o leilão de energia de fon-
tes renováveis para Roraima, além de outras obras 
estruturantes. 

Segundo o governador, Roraima vem realizando 
parcerias com o governo federal que têm gera-
do bons frutos ao Estado. “O nosso Estado tem 
o menor PIB do Brasil, mas não vai ser o menor 
PIB por muito tempo, não”, previu. Em seu encer-
ramento, Denarium destacou que Roraima está 
cada vez mais aberta para investimentos e sa-
lientou que “nosso propósito é crescimento com 
sustentabilidade e nós precisamos trabalhar para 
que Roraima, para que a Amazônia, fique cada dia 
melhor”.

No encerramento do painel, Lima Terra, da Ab-
dib, valorizou o papel do agronegócio no desen-
volvimento nacional na última década e parabe-
nizou os Estados pelos investimentos no setor. 
A secretária Déborah Arôxa também valorizou o 
agronegócio, mas lembrou que ele ainda precisa 
“fortemente da condição de infraestrutura certa 
para promover uma logística adequada de escoa-
mento de produção”.
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Oliveira deu início aos trabalhos elogiando a qua-
lidade do que seria apresentado na sequência. O 
presidente da ANEAA informou a plateia que seria 
apresentada “uma quantidade enorme de proje-
tos extremamente relevantes, alguns até bastante 
inovadores, criativos, outros já mais tradicionais, 
mas igualmente interessantes do ponto de vista 
econômico e de desenvolvimento da região”. Ele 

ainda ressaltou a importância da sinergia entre os 
grandes projetos de desenvolvimento nacional e 
as necessidades particulares e locais de cada um 
dos territórios. 

A primeira exposição foi do secretário de Infra-
estrutura do Acre, que falou sobre o projeto de 
universalização dos serviços públicos de abaste-
cimento de água e esgotamento sanitário do Esta-
do, que está em fase de contratação de parcerias. 
Medeiros lembrou que, embora se trate de apenas 
um projeto de PPP, esse é o principal projeto do 
Estado na área. Tendo iniciado em 2017, o proje-
to visa atingir uma cobertura de 98% do abasteci-
mento de água em cinco anos e 95% da rede de 
esgoto em 12 anos.

Dyogo de Oliveira

Italo Cesar Soares de Medeiros

A segunda parte do evento Abdib Fórum de Infra-
estrutura Regional - Edição Norte teve início com 
o painel “Apresentação dos Principais Projetos de 
PPPs e Concessões dos Estados”. A mediação foi 
feita pelo presidente da Associação Nacional das 
Empresas Administradoras de Aeroportos (ANE-
AA), Dyogo de Oliveira, que realizou o discurso 
inaugural das atividades no turno da tarde. Além 
do mediador, também participaram do painel Ítalo 
Cesar Soares de Medeiros, secretário de Estado 
de Infraestrutura do Acre, Alcir Figueira Matos, 
secretário de Estado de Infraestrutura do Ama-
pá, Carlos Henrique dos Reis Lima, secretário de 
Estado de Infraestrutura da Região Metropolitana 
de Manaus, Antonio Nunes, presidente da Mapa 
– Maranhão Parcerias, Antonio de Deus Pádua de 
Andrade, secretário de Transportes do Pará, Iran 
Lima, secretário de Desenvolvimento Econômico, 
Mineração e Energia do Pará, Edilson Lima, secre-
tário de Infraestrutura de Roraima, e Alan Rickson 
de Araujo, assessor especial de Gabinete da Se-
cretaria de Parcerias e Investimentos do Tocantins.

Na sequência, o secretário de Infraestrutura do 
Amapá apresentou os projetos de PPPs e desesta-
tização do Estado. Abrangendo três frentes - Sane-
amento, Energia e Portos -,  Matos afirmou que o 
Amapá possui um grande potencial de crescimen-
to e que está aberto a investimentos. No eixo de 
saneamento, o objetivo é levar universalização a 16 
municípios, com uma estimativa de investimento 
de R$ 4,6 bilhões. Já o projeto de PPP que envol-
ve o setor de energia envolve a desestatização da 
CEA, a Companhia de Eletricidade do Amapá, com 
licitação prevista para este ano. Na área de logísti-
ca, o projeto é o arrendamento do terminal portu-
ário de granéis, no porto de Santana, por 25 anos, 
com investimentos estimados em R$ 42 milhões. 



#InvistaNoPlaneta
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Representando o Amazonas, o secretário de In-
fraestrutura da Região Metropolitana de Manaus 
levou ao fórum um panorama dos projetos que 
ainda não estão em fase de execução no Estado. 
Com o objetivo de desenvolver o interior do Esta-
do, Lima apresentou projetos para cinco cidades 
do Amazonas, além da capital. Os projetos de 
PPP, no entanto, são mais amplos e devem en-
volver a Rodoviária de Manaus, a sede estadual 
do Detran, as rodovias AM-010 e AM-070, o Ae-
roclube de Manaus, o Complexo de Eventos do 
Amazonas, Centro de Artesanato, os Aeródromos 
do Estado, com investimentos estimados em R$ 
70 milhões (CAPEX) e R$ 6 milhões (OPEX) e a ad-
ministração dos PACs (Programa de Pronto Aten-
dimento ao Cidadão). 

O painel teve continuidade com o diretor-presi-
dente da Maranhão Parcerias. Após apresentar a 
empresa e sua gama de serviços, Nunes detalhou 
o início da concessão da Companhia de Gás do 
Maranhão, que atualmente está em fase de es-
tudos preliminares, a concessão do Hospital do 
Servidor, obra que está em fase de conclusão, 
além do Aeroporto Barreirinhas, importante local 
para o turismo nos lençóis maranhenses, tam-
bém em estudo. Além desses projetos, também 
foi apresentado o projeto de PPP Prisional, que 
consiste na construção de quatro novas unidades 
prisionais. Finalizando sua apresentação, o diri-
gente o expôs ainda o Complexo Castelão, a PPP 
para resíduos sólidos, o Hortomercado da Cida-
de Operária, obra que deve ser o maior mercado 

de São Luís, e, por fim, anunciou a concessão do 
Ferry Boat de Ponta da Espera - Cujupe.

Representando os anfitriões do evento, os secretá-
rios de Transportes e de Desenvolvimento Econô-
mico do Pará apresentaram os projetos de conces-
são e PPPs do Pará. Iniciando pela Ferrovia do Pará, 
os secretários trouxeram detalhes sobre a autoriza-
ção da obra que tem 624 km de extensão e atraves-
sa 14 municípios. Na sequência, foi apresentado o 
projeto de concessão/PPP do Canal do Quiriri, local 
de acesso ao porto de Vila do Conde e ao porto de 
Belém, rota de saída para os portos mundiais e prin-
cipal rota de escoamento de commodities agrícolas 
e minerais da região Norte. Em seguida, foi a vez 
de destacar os projetos relacionados a estradas, 
começando pela PPP da Rodovia Liberdade, proje-

Alcir Figueira Matos Carlos Henrique dos Reis Lima

Antonio Nunes
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Antonio de Deus Pádua de Andrade e Iran Lima Alan Rickson de Araujo

to de uma freeway paralela à BR-316. Finalizando a 
apresentação, os secretários apresentaram ainda o 
projeto de concessão da PA-150, estrada de 524,8 
km e que abrange 21 municípios. 

Já o Secretário de Infraestrutura de Roraima apre-
sentou o projeto do Corredor de Desenvolvimento 
Roraima-Guiana, com investimentos estimados 
em R$ 2 bilhões,  envolvendo PPP, privatizações e 
concessão com participação da agência de inves-
timentos da Guiana. De acordo com dados do Fun-
do Monetário Internacional (FMI), o PIB da Guiana 
deve triplicar em cinco anos, o que coloca os vizi-
nhos como potenciais parceiros de expansão. O 
projeto prevê o aumento e as melhorias, a fim de 
formar uma nova rota para o agronegócio, da es-
trada internacional Lethem-Berbice, a reforma em 
quatro terminais do porto Água Profunda, além de 
investimentos em fibra ótica, energia e um gaso-

duto virtual de gás natural. 

Finalizando o painel, o assessor especial de Gabi-
nete da Secretaria de Parcerias e Investimentos do 
Tocantins apresentou dados sobre seu Estado e so-
bre a janela de crescimento que vem pela frente. A 
partir dessa projeção, Araujo destacou que, com o 
aumento de produção agrícola do Tocantins, os mo-
dais de transporte sofrerão pressão e podem ficar 
defasados com tanta demanda. Porém, a moderni-
zação do Estado não fica restrita apenas a obras de 
pavimentação. Além de concessão de oito rodovias 
estaduais e dos terminais rodoviários do Estado, os 
projetos envolvem a instalação de uma usina foto-
voltaica, as Unidades de Conservação dos Parques 
Estaduais do Jalapão e Cantão, a construção, equi-
paração e gestão de um hospital materno infantil, 
além da construção, operação e manutenção de 
Unidades Prisionais no Estado do Tocantins. 

Painel: “Desafios e Alternativas para Concretizar Investimentos”
Recursos para financiamento existem, mas dependem de estruturação de projetos

Com moderação de Jaime Juraszek, Diretor de 
Desenvolvimento Regional da Acciona, o último 
painel do evento, intitulado “Desafios e Alternati-
vas para Concretizar Investimentos”, contou com 
a participação de Rafael Fortunato, assessor espe-
cial da Secretaria Especial do Programa de Parce-
rias de Investimentos do Governo Federal (SPPI), 
Pedro Bruno, superintendente de Relações Insti-
tucionais do BNDES, Cláudia Prates, diretora-geral 

do New Development Bank Brasil (NDB), Braselino 
Assunção, presidente do Banpará, Valdecir Tose, 
presidente do Basa, e Rodrigo Mota, country re-
presentative da U.S. Trade & Development Agency.  

Em seu discurso de abertura, o moderador des-
tacou os projetos defendidos e apresentados por 
governadores e representantes durante o fórum da 
Abdib. Destacando a dificuldade de conciliar inves-



EDIÇÃO NORTE - BELÉM - PA

20

timentos com custo-Brasil, Juraszek instigou paine-
listas a apontarem caminhos para enfrentar a difi-
culdade materializar os investimentos no Brasil. Foi 
a senha para que se iniciasse o debate acerca dos 
instrumentos para desenvolver uma maior capaci-
dade de estruturação dos projetos de infraestrutura 
no país. Muitas vezes, a carência não é de recursos 
para financiamento, mas sim de projetos bem es-
truturados e instrumentos de mitigação de riscos.

Fortunato, da SPPI, iniciou os debates apresen-
tando a carteira de investimentos do Programa de 
Parcerias e Investimentos (PPI) do governo fede-
ral. Ele destacou a intenção da União em trabalhar 
lado a lado com os estados para garantir o pleno 
desenvolvimento dos projetos. Valorizando as re-
formas tributária e administrativa como caminho 
para a retomada do crescimento, o assessor mos-
trou como o Brasil vem encaminhando a retoma-
da econômica e aumentando sua competitividade 
frente ao cenário global, destacando a importância 
da aprovação dos novos marcos do saneamento 
básico e das concessões e PPPs, em tramitação 
no Congresso Nacional, e da atuação da iniciativa 
privada para ajudar a suprir a necessidade de in-
vestimentos.

Desde a criação do PPI, já foram aplicados R$ 703 
bilhões em 306 projetos qualificados e 173 leilões/
projetos, informou. Sobre a atual carteira do pro-
grama, acrescentou que estão sendo planejados 
133 projetos e a aplicação de 12 novas políticas. 
Os investimentos são em diferentes setores da 

infraestrutura, com projetos de Energia, Petróleo, 
Gás e Mineração, Transportes e de Apoio ao Licen-
ciamento Ambiental e Desapropriação. 

O secretário detalhou, ainda, os novos projetos e 
setores na carteira do PPI. São projetos como Ter-
minais Pesqueiros, Parques Nacionais, Florestas 
para visitação e para concessão. Além disso, des-
tacou o apoio a parcerias subnacionais para cre-
ches, presídios, unidades básicas de saúde, e os 
projetos municipais, executados em parceria com 
o Fundo de Apoio à Estruturação de Projetos de 
Concessão e PPP - FEP CAIXA. 

Ao finalizar sua apresentação, o assessor não dei-
xou de lado as desestatizações, que, segundo es-
tudos e estimativas iniciais, devem somar um va-
lor de R$ 55,5 bilhões. Os participantes do Fórum 
ainda foram apresentados à agenda de leilões e 
próximos eventos do PPI. 

O segundo painelista a ocupar a tribuna foi o Su-
perintendente de Relações Governamentais e Ins-
titucionais do BNDES. Ele afirmou que o banco 
tem importante papel na consolidação do desen-
volvimento regional e atua sob a lógica “menos 
Brasília, mais Brasil”. Em sua apresentação, Bruno 
valorizou o papel dos governadores na busca por 
investimentos e pela disposição em realizar PPPs. 
Segundo Souza, não há falta de recursos, mas de 
bons projetos. É neste gargalo que o BNDES pode 
ajudar, destravando projetos e investimentos, afir-
mou o superintendente.

Jaime Juraszek

Rafael Fortunato



EDIÇÃO NORTE - BELÉM - PA

21

Com uma nova atuação, o BNDES tem amplia-
do seus investimentos e se posicionado como o 
banco de serviços do Estado brasileiro, afirmou o 
superintendente. O executivo informa que a insti-
tuição conta com 57 projetos em estruturação, e 

destacou os três setores prioritários para  o banco 
este ano: saneamento, gás natural e Amazônia. 
Relembrando, por exemplo que para o saneamen-
to, os investimentos estão estimados em R$ 45,8 
bilhões. Bruno encerrou sua participação lembran-
do os investimentos do BNDES na Amazônia: o 
banco é um parceiro de primeira ordem do Con-
sórcio da Amazônia, disse. 

Já a diretora-geral do NDB Brasil parabenizou a or-
ganização do evento pela realização de um painel 
com a presença de bancos que podem financiar os 
projetos de desenvolvimento nacional e estadual. 
Apresentando dados sobre o banco, Cláudia des-
tacou o papel da organização no apoio aos investi-
mentos no Brasil, que hoje conta com 10% de to-
dos os projetos do NDB, lembrando ainda que um 
brasileiro será o próximo a assumir a presidência 
do banco, em abril, o que pode torná-lo um parcei-
ro ainda mais importante para os projetos no  país. 

Pedro Bruno

O Brasil avança pelas
ferrovias de carga
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Cláudia apontou alguns dos gargalos brasileiros. 
Entre eles, o aumento do déficit de serviços, que 
amplia desigualdades e impacta na competitivida-
de da economia, e o espaço fiscal limitado, que 
restringe investimentos públicos. Para ela, o país 
ainda precisa aumentar sua capacidade de plane-
jamento de projetos, garantir maior previsibilidade 
para investidores e oferecer instrumentos de miti-
gação de risco para enfrentar os desafios de me-
lhoria da infraestrutura. 

Já o presidente do Banpará destacou um aumento 
da participação da instituição, desde 2019, no de-
senvolvimento econômico e social paraense. Lem-
brando haver apenas cinco bancos estaduais no 
Brasil, Assunção destacou a parceria do Banpará 
com outros bancos públicos, como BNDES. 

Cláudia Prates Valdecir Tose

Braselino Assunção

Defendendo que o banco promova o desenvolvi-
mento social, e não só monetário, Assunção lem-
brou que o Banpará é, muitas vezes, o único re-
presentante do Estado em alguns municípios. Por 
fim, lembrou que o banco quer ser o protagonista 
e facilitador dos processos que visam o grande de-
senvolvimento do Pará e da Amazônia. 

Assunção concordou com o representante do 
BNDES ao negar que faltem recursos para os 
investimentos e disse que o banco busca atuar 
em parceria com agências de desenvolvimento. 
“Tem muito dinheiro, tem muitos recursos, e a 
comunidade internacional tem muitos [recursos]. 
O que faltam, realmente, são grandes projetos”, 
afirmou.

Dando prosseguimento ao painel, o Presidente 
do Basa (Banco da Amazônia) defendeu a partici-
pação do banco no fomento ao desenvolvimento 
local da Amazônia, posicionando-se como um ban-
co de serviço. Tose lembrou que historicamente o 
Basa participou dos principais projetos da região 
e destacou desde parcerias feitas com pequenos 
empresários até grandes obras de infraestrutura 
nacional apoiadas pela instituição. 

Enfatizando os principais feitos do ano de 2019 do 
Basa, o presidente informou que o banco investiu 
1,5 bilhões exclusivamente infraestrutura. Além 
disso, apresentou também um novo programa 
de financiamento voltado à infraestrutura, o “FNO 
Infra”, para atender a necessidade da região em 



EDIÇÃO NORTE - BELÉM - PA

23

Rodrigo Motainvestir em infraestrutura a partir de recursos do 
Fundo Constitucional de Financiamento do Norte. 
O FNO Infra financiará desde saneamento a reflo-
restamento, logística, transmissão, geração, tele-
comunicações, concessões e PPPs. O executivo 
ainda afirmou que, no futuro, a atuação do banco 
deve ficar voltada para a infraestrutura, o microcré-
dito, o apoio aos pequenos empreendedores e a 
economia verde. 

Finalizando a apresentação dos painelistas, Mota, 
Country Representative da U.S. Trade & Develop-
ment Agency, informou que, no Brasil, a agência 
já apoiou mais de 300 iniciativas em todas as regi-
ões, sempre voltadas aos projetos de transportes, 
energia e tecnologia da informação.

O representante enumerou os três setores priori-
tários para a agência norte-americana: transpor-
tes (com ênfase no setor aeroportuário), energia 
(transmissão, distribuição e geração, principal-
mente de fontes renováveis) e tecnologia da infor-
mação. Mota frisou que, no campo da tecnologia 
da informação, a agência pode atuar em todas 
as frentes, em especial devido à necessidade de 
elevada automação que alguns empreendimentos 
necessitam. 

Fazendo coro aos demais participantes, afirmou 
que existem recursos disponíveis para implemen-
tação de obras. Porém, para que obras sejam im-
plementadas, é preciso estruturação adequada 
de projeto, formulação de uma matriz de risco e 
garantia de que o projeto vai trazer o melhor valor 
para quem está investindo, para quem está contra-
tando e para quem irá utilizar a estrutura. Ao fim, 
anunciou uma linha de recursos a fundo perdido 
para governos e empresas interessados em estru-
turar projetos nestas áreas prioritárias.

No encerramento das atividades, Juraszek desta-
cou a importância da realização de mais um fórum 
da Abdib. Bruno, do BNDES, valorizou o papel dos 
bancos privados e dos bancos públicos para o de-
senvolvimento multilateral dos estados. 

Já Cláudia, do NDB, torceu pela aprovação do Pla-
no Mansueto, elogiou a atuação do BNDES, e de-

fendeu a atuação colaborativa entre o privado e o 
público. Segunda ela, essa seria, efetivamente, a 
maneira de conseguir o desenvolvimento necessá-
rio para maior competitividade do país. O presiden-
te do Basa afirmou que colaboração dos agentes e 
dos bancos é uma forma de garantir a segurança 
para investimentos a longo prazo: uma das maio-
res dificuldades do país. Essa segurança, segundo 
Tose, é fundamental, pois projetos de curto prazo 
não são capazes de atender à necessidade brasi-
leira, principalmente da Amazônia.

O representante da U.S. Trade & Development 
Agency disse que a pluralidade de financiadores 
é, também, muito importante para a execução dos 
estudos técnicos desenvolvidos pela agência. Para 
Mota, múltiplos financiamentos e execução dos 
projetos trazem o melhor retorno de investimen-
to para a agência. Finalizando as considerações, o 
presidente do Banpará ressaltou a capilaridade da 
instituição e lembrou dos municípios no processo 
desenvolvimentício. Segundo Assunção, o Banco 
também tem uma forte atuação municipalista, aju-
dando os municípios a participarem e usufruírem 
do progresso.
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https://www.banpara.b.br
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