
TAP:A INCUBADORA DE AÇÃO CLIMÁTICA LOCAL

TORNE-SE UM 
PARCEIRO TAP 
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ENFRENTANDO 
DESAFIOS
Investidores institucionais, governos nacio-
nais e comunidades locais estão orientando 
suas políticas para promover investimentos 
sérios em ações climáticas e em desenvolvi-
mento sustentável.

Apesar deste ambiente favorável, existe uma 
grande lacuna entre a quantidade de recur-
sos que poderia ser investida de forma rent-
ável nesses projetos e quanto está sendo 
realmente investido em projetos locais. 
Embora a Corporação Financeira Interna-
cional (International Finance Corporation) 
estime que existam aproximadamente $22.3 
trilhões de dólares (IFC 2016) em “potencial 
de investimento inteligente para o clima” 
em todo o mundo, a McKinsey (2018) rela-
ta que apenas $3 trilhões de dólares foram 
realmente investidos. A questão, conforme 
publicado no estudo Localizando Finanças 
Climáticas, Mapeando Lacunas e Oportuni-
dades, Criando Soluções, desenvolvido pela 
Cities Climate Finance Leadership Alliance 
(CCFLA) (Aliança de Liderança em Financia-
mento Climático de Cidades) em 2017, é que 
faltam oportunidades. 

Há, em outras palavras, uma escassez de pro-
jetos suficientemente robustos em termos de 
viabilidade financeira para serem assumidos 
e financiados por instituições financeiras ou 
pelo setor privado. Do mesmo modo, as insti-
tuições de financiamento e os investidores 
também precisam se adaptar às novas for-
mas de financiamento para tirar proveito da 
atual agenda de desenvolvimento. A fim de 
garantir que o capital alcance locais onde 
possa ter maior impacto – tanto financeira-
mente quanto em termos de bem social – 
todas as partes deverão trabalhar dentro de 
estruturas que combinem a viabilidade finan-
ceira com objetivos a longo prazo de líderes 
do governo e líderes comunitários. Também 
é crucial que instituições financeiras e líderes 
políticos compreendam melhor as necessi-
dades e capacidades locais.
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TAP: TRAZENDO 
VIABILIDADE 
FINANCEIRA PARA A 
AÇÃO CLIMÁTICA 
O Programa de Ações Transformadoras (TAP)  for-
nece uma estrutura que conecta projetos climáti-
cos locais transformadores (ver Anexo I Definição 
de transformador) com mecanismos de preparação 
de projetos (PPFs), investidores e ferramentas que 
melhorem o projeto de viabilidade financeira.

O TAP é liderado pelo ICLEI e baseia-se em parce-
rias que conectam os objetivos de diversas partes 
interessadas em uma cadeia de valor coerente para 
desenvolver projetos robustos, transformadores e 
financiáveis que visam acelerar o baixo índice de 
emissão ou a isenção de emissão e o desenvolvi-
mento resiliente ao clima.

Desde a primeira chamada, anunciada em 2015, ao 
menos 23 projetos TAP foram financiados e imple-
mentados com sucesso. Além disso, muitos out-
ros foram  conectados à instituições financeiras e 
parceiros durante  eventos internacionais. Desde 
setembro de 2019, o TAP possui 44 projetos em 
andamento com um investimento necessário de 
2.3 bilhões de euros. A nova chamada foi aberta 
no United Nations Secretary General Summit, em 
Setembro de 2019.

COMO OS PROJETOS TAP 
SÃO SELECIONADOS?
Com o objetivo de continuar a incorporar novos 
projetos, catalisar e melhorar fluxos de capital para 
as cidades, comunidades e regiões, o ICLEI lança 
chamadas para projetos todos os anos.

Os projetos recebidos de governos locais e region-
ais passam por uma triagem centrada na abord-
agem integral e transformadora e, se alcançados 
esses quesitos, podem se beneficiar de serviços 
personalizados oferecidos pelo ICLEI e pelos par-
ceiros TAP para orientar o desenvolvimento do pro-
jeto e obter financiamento.
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PASSO 3: ACESSE 
SERVIÇOS
Acesso à implementação e apoio 
financeiro
• Os projetos TAP portadores do selo TAP 

podem ser selecionados para capacitação 
e assistência técnica. Também obtêm aces-
so a investidores, mecanismos de prepa-
ração de projetos e prestadores de serviços 
financeiros.  

Defesa TAP para Financiamento 
Climático
• Os projetos TAP destacam-se nos esforços 

globais de advocacy, abrindo caminho para a 
evolução do financiamento climático global.

Os serviços TAP incluem: 
• Exploração de mecanismos de financiamen-

to inovadores adequados à demanda local 
• Capacitação e assistência técnica aju-

dando a preparar projetos robustos e 
financiáveis, incluindo planejamento e 
estudos de viabilidade

• Uma exploração completa de possíveis 
oportunidades de financiamento e estraté-
gias financeiras

• Conexão com os mecanismos de prepa-
ração de projetos (PPFs) e iniciativas 
globais e regionais que oferecem assistên-
cia técnica adicional.

• Conexão com outras plataformas de 
suporte à preparação de projetos

• Parceria com potenciais investidores e 
instituições de financiamento 

PASSO 1: CANDIDATE-
SE AO TAP
• Análise do projeto – garantia de qual-

idade básica
• Avaliação de integralidade
• Avaliação da abordagem transforma-

dora

Resultados
• Ação transformadora bem definida
• Feedback de melhoria do projeto

PASSO 2: OBTENHA 
A APROVAÇÃO TAP
• Receba o selo TAP de aprovação do 

Secretariado Mundial do ICLEI para 
acessar os serviços TAP

Resultados
• Projetos TAP obtêm acesso a serviços 

selecionados
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Parceiros Financeiros
O TAP conecta parceiros financeiros interes-
sados em desenvolvimento sustentável com 
projetos transformadores selecionados, que 
apresentam alto nível de ambição climática. 
Os parceiros recebem uma série de benefícios 
por meio dessas conexões: 

• Acesso a projetos controlados: Projetos TAP 
em andamento são selecionados e direcio-
nados pela demanda subnacional, focando 
explicitamente em governos regionais e 
locais e suas necessidades. Como parceiro 
TAP é possível conhecer o mercado e outros 
projetos para aprofundar a  visão sobre sua 
ideia de projeto. 

• Viabilidade financeira: O TAP trabalha para 
mitigar os riscos inerentes ao desenvolvi-
mento de projetos em estágio inicial, envol-
vendo parceiros financeiros no processo. 
Isso fornece aos parceiros acesso a proje-
tos robustos, já projetados com a viabilidade 
financeira em mente, ou com oportunidades 
de desenvolver projetos adaptados aos seus 
serviços. 

• Co-benefícios: O TAP facilita a conexão 
entre  especialistas técnicos e financeiros

• Visibilidade: O ICLEI, que lidera o TAP, é 
membro ativo e visível da comunidade 
de desenvolvimento internacional. Isso o 
habilita a promover os projetos e os par-
ceiros TAP no cenário global. O ICLEI pro-
move parceiros e seus serviços por meio 
de seus canais de marketing, alcançando 
milhares de governos municipais e region-
ais em todo o mundo.

• Advocacy: O ICLEI defende o apoio a proje-
tos de desenvolvimento sustentável como 
ONG e como ponto focal do Governo Local 
e Autoridades Municipais (Local Govern-
ment and Municipal Authorities (LGMA)) 
para as Nações Unidas. Isso ajuda a 
reforçar a estabilidade a longo prazo dos 
projetos para os parceiros. 

Parceiros técnicos
Um parceiro técnico TAP é uma organização 
que fornece serviços ou conhecimento para 
projetos de desenvolvimento local sustentável. 
Ao tornarem-se parceiras técnicas, as organi-
zações recebem muitos benefícios, incluindo:

• Conexão: O TAP oferece a organizações 
com ferramentas ou conhecimentos espe-
cíficos uma oportunidade de juntar-se a uma 
cadeia de valor robusta. Isso ajuda a formar 
novas relações e iniciativas para o futuro.

• Co-angariação de fundos: Os projetos TAP 
combinam os esforços de várias partes 
interessadas, o que potencializa a probab-
ilidade de financiamento bem sucedido e, 
por sua vez, a capacidade dos projetos se 
envolverem com as ferramentas e serviços 
dos parceiros técnicos do TAP. 

• Visibilidade: O ICLEI, que organiza o TAP, é  
membro ativo e visível da comunidade de 
desenvolvimento internacional. Isso o habil-
ita a promover os projetos e os parceiros 
TAP no cenário global. O ICLEI promove 
parceiros e seus serviços por meio de seus 
canais de marketing, alcançando milhares 
de governos municipais e regionais em todo 
o mundo. 

• Networking: Ao longo do ciclo de vida do 
projeto, o TAP incentiva a parceria e a comu-
nicação entre parceiros. 

• Colaboração política: Parceiros podem 
colaborar com o ICLEI na definição da agen-
da de advocacy que será levada às Nações 
Unidas e a outros espaços internacionais.

BENEFÍCIOS PARA PARCEIROS



COMO TORNAR-SE UM 
PARCEIRO TAP
A parceria TAP está crescendo e está aber-
ta para que todos se envolvam no apoio a 
cidades, comunidades e regiões para um 
desenvolvimento resiliente e de baixo carbono. 

A parceria é adequada para, mas não se limita a:

• Instituições financeiras públicas e privadas 

• Governos

• Nações Unidas e agências de suporte técni-
co

• Redes e associações subnacionais e de 
cidades

• Pesquisa e outras organizações não gover-
namentais 

• Fundações filantrópicas

O Secretariado Mundial do ICLEI mantém e 
desenvolve novas parcerias com o TAP.

Se sua organização está interessada em 
ser uma parceira do TAP, favor contatar: 
tap@iclei.org.

Parceiros do TAP em Setembro de 2019:

1. bettervest,

2. C40 Cities Climate Leadership Group 
(C40),

3. Cities Alliance,

4. Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit GmbH (GIZ) / Cove- 
nant of Mayors in Sub Saharan Africa 
(CoM SSA) component III

5. Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit GmbH (GIZ) / FELICITY

6. European Investment Bank (EIB),

7. Global 100% RE Platform,

8. Global Fund for Cities Development 
(FMDV),

9. Global Infrastructure Basel (GIB) Foun- 
dation,

10. R20 - Regions of Climate Action (R20),

11. Sustainable Infrastructure Foundation 
(SIF),

12. UN Capital Development Fund (UNCDF),

13. United Nations Human Settlements Pro- 
gramme (UN-Habitat)
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ANEXO I: DEFINIÇÃO DE TRANSFORMADOR: 
PROJETOS AMBICIOSOS, TRANSVERSAIS E 
INCLUSIVOS
Um projeto é transformador quando apresenta as seguintes características:

Ambicioso Transversal Inclusivo

Em consonância com ou 
mais ambicioso que o Acor-
do de Paris

• Apoia o acordo a longo prazo 
contribuindo com ações inter-
nas e iniciativas internaciona-
is para reduzir as emissões 
globais de gases de efeito 
estufa para atingir a meta de 
1.5°C. 

• Aumenta a capacidade de 
adaptação aos impactos 
adversos das alterações 
climáticas e promove a resil-
iência climática em nível local. 

Em consonância com os 
Objetivos de Desenvolvi-
mento Sustentável (ODSs)

• Relaciona-se em escala e 
ambição com os ODSs (apoiar 
as prioridades de desenvolvi-
mento sustentável local), par-
ticularmente em:

• Objetivo 11: Cidades e comu-
nidades sustentáveis 

• Objetivo 13: Combate às alter-
ações climáticas

Relevante

• Serve a uma porcentagem sig-
nificativa da população.

• Apresenta oportunidades 
potenciais para servir a uma 
porcentagem crescente da 
população.

• Proporciona benefícios locais 
além do combate aos impac-
tos das alterações climáticas. 

Abordagem holística integrada

• Considera a utilização de 
recursos e energia do projeto 
ao longo de todo seu ciclo de 
vida (por exemplo: consideran-
do a localização do projeto e 
otimizando o uso dos recur-
sos locais [ar, água, resíduos, 
terra, biodiversidade/ecoss-
istemas, energia])

• Apresenta uma abordagem 
holística: vários setores foram 
considerados ao construir o 
projeto (por exemplo: edifícios 
conectados à energia local)

• Apoia o gerenciamento de 
riscos climáticos abrangentes 
(por exemplo: prevenção de 
catástrofes, seguro, etc.)

Administração do Governo 
Local / Regional

• Coordena múltiplos departa-
mentos / equipes para garantir 
a concepção.

• Utiliza ou cria mecanismos e 
processos de coordenação 
apropriados para garantir uma 
gestão de projetos eficaz.

Cidadãos

• Envolve as comunidades, 
cidadãos e partes locais inter-
essadas ativamente, incen-
tivando sua participação na 
conceitualização, concepção 
implementação e monitora-
mento do projeto

• Demonstra como cidadãos 
se beneficiarão a curto e 
médio prazo na implemen-
tação do projeto  

• Demonstra como comuni-
dades desfavorecidas e par-
ticularmente vulneráveis se 
beneficiarão a curto e longo 
prazo; por exemplo, contribui 
para o alívio da pobreza, abor-
dando os pobres urbanos, 
desempregados, idosos, jov-
ens gêneros, minorias étni-
cas, grupos indígenas, etc.

Negócios locais e indústria

• Apoia negócios e indústria 
locais (incluindo seguros) 
para explorar o envolvimento 
em estimular o desenvolvi-
mento sustentável e melhorar 
a resiliência climática também 
no setor privado



Contato:
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tap@iclei.org | www.tap-potential.org
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