
Apoiar o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais no       
financiamento dos projetos "clima" dos municípios 

Em 2013, a AFD concedeu uma linha de crédito não soberana ao Banco de Desenvolvimento do Estado de Minas 

Gerais (BDMG), com vistas a financiar projetos municipais de combate à mudança climática. A parceria entre a AFD e 

o BDMG incluirá um programa de cooperação técnica para o acompanhamento da implementação desses projetos.   

REFERÊNCIAS 

20,5 milhões 

em 2013 no 

Estado de MG 

83º de 186 em 

2012 

CONTEXTO 
Muitos chamam o estado de Minas Gerais de "condensado do Brasil", 
devido às suas profundas disparidades territoriais e sociais, com re-
giões Centro e Sul urbanas e economicamente dinâmicas, e uma re-
gião Nordeste comparável com o Nordeste brasileiro. Há vários anos, 
Minas Gerais vem empenhando esforços importantes para reduzir o 
gap social e regional, especialmente em termos de acesso aos serviços 
públicos básicos. O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais 
(BDMG), banco público estadual, desempenha um papel chave no 
financiamento de longo prazo dos setores estratégicos do Estado.  
 
O projeto de linha de crédito para o BDMG se insere em sua estratégia 
de diversificação de suas fontes de recursos. Para a AFD, constitui 
uma oportunidade de acompanhar o banco mineiro no crescimento de 
sua atividade de apoio aos municípios, em projetos inovadores que 
apresentem um co-benefício em termos de combate à mudança climáti-
ca, em coerência com a estratégia da Agência no Brasil. Esta é a pri-
meira linha de crédito da AFD no país, e o primeiro financiamento cujo 
objetivo principal seja o combate contra o desregramento climático. 

DESCRIÇÃO 

O Projeto melhorará o acesso dos municípios —atores chave do desenvol-
vimento regional—, a financiamentos adaptados às suas necessidades 
(prazos longos, condições favorãveis). Também contribuirá para a recupe-
ração do atraso acumulado pelos municípios em termos de ordenamento, 
ao multiplicar os projetos de impacto positivo para o meio ambiente local e 
para o combate à mudança climática. 
 

Ao acompanhar o BDMG no desenvolvimento do seu apoio técnico junto 
aos municípios, a AFD contribuirá para a elaboração de estratégias de 
desenvolvimento sustentável. Por fim, no que tange a projetos, a AFD 
trará sua expertise de estruturação, implementação e avaliação.  

IMPACTO 

O beneficiário direto do projeto é o BDMG, que financiará os projetos de 
desenvolvimento sustentável dos municípios. Os investimentos ou os estu-
dos financiados por essa linha de crédito focalizarão operações que apre-
sentem um co-benefício na prevenção dos riscos climáticos atuais e futu-
ros, na redução das emissões de gases de efeito estufa nos setores da 
energia, da gestão dos resíduos sólidos e do transporte, e numa melhor 
gestão dos recursos. 
 

A   parceria   com   o BDMG   redundará  em um  programa  de coopera-
ção técnica orientada por três eixos:  

• o fortalecimento das capacidades do BDMG na área da avaliação dos 

projetos e de seus impactos; 

• as ações em benefício dos municípios para a elaboração de projetos 

de adaptação dos territórios à mudança climática ou de redução da 
emissão de gases de efeito estufa;  

• a operacionalização do Plano de Energia e Mudanças Climáticas de 

Minas Gerais (PEMC), em articulação com a cooperação técnica entre 
o Estado, a Região Nord Pas de Calais, a ADEME e a AFD. 

LEMBRETES 
FINANCIAMENTO: LINHA DE CRÉDITO SEM GARANTIA DA 
UNIÂO 

VALOR: EUROS 50 MILHÕES 

DATA DE CONCESSÃO:  2013 

BENEFICIÁRIO: BDMG 
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