
Programa de Desenvolvimento de Capacidades – 

Human Capacity Development (HCD) 

Contexto  

Em 2010, Brasil e Alemanha definiram as metas e princípios 

conjuntos para a Cooperação Trilateral em um Memorandum de 

Entendimento, definindo a sustentabilidade, o ownership 

(apropriação) dos terceiros países e a orientação aos resultados 

como condições para o planejamento e realização de projetos. 

A lógica da Cooperação Trilateral baseia-se na combinação de 

estratégias e metas dos três países, aproveitando os as expertises 

complementares do Brasil e da Alemanha para apoiar processos 

de desenvolvimento sustentável de outros países em 

desenvolvimento.  

Ao longo desses anos de parceria, verificou-se a necessidade de 

atender demandas específicas de capacitações técnicas por parte 

de terceiros países que, até então, não se encontravam 

contempladas nos projetos regulares de cooperação bilateral e/

ou trilateral. 

 Assim, a Cooperação Trilateral Brasil Alemanha (CTBA) lançou o 

Programa de Desenvolvimento de Capacidades (HCD), visando 

suprir demandas de países em desenvolvimento por 

conhecimento técnico em áreas em que haja possibilidade de 

combinar expertises brasileiras e alemãs por meio da execução de 

cursos de curta duração no Brasil.  

Em 2017, dois cursos foram oferecidos: 

• Sistemas fotovoltaicos: Entre 02 e 11 de outubro, em 

parceria com o SENAI, quinze moçambicanos vindos do 

Fundo Nacional de Energia e do Ministério da Energia 

participaram de capacitações e treinamentos. Eles 

discutiram novas possibilidades tecnológicas, conheceram 

o sistema “on-grid” e fizeram visitas técnicas em lugares 

estratégicos no distrito federal. Espera-se que o 

treinamento promova impacto institucional, por meio do 

intercâmbio  de  experiências e conhecimentos. 

• Avaliação de impacto ambiental: Entre 20 de novembro e 

01 de dezembro, em parceria com o IBAMA, 14 

participantes vindos de distintas instituições da Argentina, 

República Dominica e Moçambique participaram do curso 

moldado às suas expectativas. Os participantes realizaram 

visitas técnicas em regiões do Goiás, como a UHE Serra do 

Facão, e estabeleceram planos de trabalho para o período 

pós curso. 

Objetivo 

O Programa HCD visa promover o desenvolvimento de 

capacidades em instituições de terceiros países, por meio do 

compartilhamento de experiências e boas práticas brasileiras e 

alemãs, com a finalidade de impulsionar o desenvolvimento 
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Foto acima: Participantes realizam visita técnica a UHE Serra do 

Facão  

Foto acima: abertura do curso, na sede do SENAI—DF. 



sustentável nas regiões da América Latina e Caribe e dos países 

Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOPs), além do Timor 

Leste.   

Abordagem  

Esta iniciativa visa fortalecer as instituições governamentais de 

países em desenvolvimento que lidam com os temas: Energias 

Renováveis/ Eficiência Energética e Conservação e Uso Sustentável 

das Florestas Tropicais de forma a complementar os programas 

bilaterais brasileiros e alemães nesses países. Por meio do 

oferecimento de treinamentos e cursos, o Programa HCD amplia a 

atuação da Cooperação Trilateral e permite que as instituições 

técnicas brasileiras dialoguem com suas congêneres nos países 

terceiros, promovendo maior interação, troca de experiências e boas 

práticas.  

Aportes 

Os custos dos treinamentos são divididos em aproximadamente 50% 

para cada parceiro, sendo que o Brasil contribui com os seguintes 

itens: 

• Coordenação do aporte brasileiro. 

• Profissionais setoriais que ministrarão os cursos. 

• Logística dos cursos e materiais. 

• Complementação de diárias para membros de países 

terceiros quando necessário.  

A Alemanha contribui com os seguintes itens: 

• Coordenação do aporte alemão. 

• Profissionais das áreas de metodologia de aprendizagem e 

monitoramento. 

• Profissionais setoriais, quando necessário. 

• Passagens e diárias para membros dos países terceiros. 
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