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O propósito da nota de orientação técnica é fornecer direcionamento técnico e prático para assegurar 
uma boa compreensão do TAP e seus processos, incluindo procedimentos de candidatura e pontuação. 
A nota também estabelece ferramentas de apoio com o objetivo de permitir a governos locais e regionais 
desenvolver propostas de robustas de projetos.
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1. PROPÓSITO DO PROGRAMA DE AÇÃO TRANSFORMADORA
O montante de recursos disponíveis para gover-
nos locais é um importante determinante da 
quantidade e qualidade dos serviços que eles 
podem oferecer. Apesar da ocorrência de 
avanços significativos em relação à disponibili-
dade de recursos climáticos a nível local nos últi-
mos anos, o acesso a estes financiamentos 
permanece limitado. 

Governos locais, particularmente no Sul Global, 
têm enfrentado crescentes exigências de mel-
hores e mais resistentes infraestruturas e 
prestação de serviços locais. Entretanto, recur-
sos financeiros e competências limitados per-
manecem desafios constantes. Diversos projetos 
de infraestrutura não podem ser vinculados ao 
financiamento devido a inúmeras razões como 
falta de bancabilidade, desenvolvimento de pro-
jeto insuficiente, e altos riscos. Além disso, 
existem limites no tipo de financiamento inter-
nacional que os governos locais podem ter aces-
so, devido a baixas notas de crédito da cidade ou 
restrições estabelecidas pelo governo nacional. 

O propósito do Programa de Ação Transforma-
dora (TAP) é preencher estas lacunas e aumentar 
o acesso as finanças climáticas por meio de fon-
tes diversificadas que irão reforçar os governos 
locais na execução de sua visão, contribuindo 
simultaneamente para um desenvolvimento 
líquido zero e resiliente.

Por que se increver?
Existem cinco principais razões que fazem do 
TAP um Instrumento de Preparação de Projetos 
diferente dos demais: 

1. Não há critério sobre a maturidade do 
projeto, projetos em estágio inicial também 
são aceitos. 

2. Não há critério sobre o tamanho do pro-
jeto, o que significa que projetos de pequena 
escala também são aceitos. 

3. Nós oferecemos suporte de preparação de 
projeto para todos os candidatos, incluin-
do também aqueles projetos que não forem 
selecionados para o portfólio. Todos os can-
didatos TAP podem dirigir-se ao serviço de 
assistência com suas questões e ter acesso 
às ferramentas de preparação de projeto. 

4. Nós fornecemos retorno personalizado 
para cada projeto, incluindo recomendações 
customizadas para melhorias futuras. 

5. TAP é baseado em parcerias e é reconheci-
do por diversas iniciativas globais, por meio 
das quais nós buscamos múltiplas opções 
de suporte e financiamento para nossos 
projetos.
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Parceiros
O Secretariado Mundial do ICLEI, também con-
hecido como ICLEI WS, mantém parcerias e 
mobiliza novos parceiros, com diversas dis-
cussões em andamento. Nossos parceiros 
incluem instituições financeiras públicas e 
privadas, governos em todos os níveis, as 
Nações Unidas e agências de suporte técnico, 
redes subnacionais e municipais / associações, 
organizações não-governamentais, fundações 
e iniciativas filantrópicas. Cada parceiro define 
seu próprio engajamento e papel no TAP, em 
uma ou mais áreas da cadeia de valor, apoiando 
cada passo do ciclo do projeto. 

Os parceiros do TAP em 2021 são:  
• bettervest

• Grupo C40 de Grandes Cidades para a 
Liderança Climática (C40)

• Aliança de Cidades

• Banco de Investimento Europeu (EIB) 

• FELICITY / GIZ 

• Projeto GIZ/CoM SSA III 

• Plataforma Global 100% Energia Renovável

• Pacto Global de Prefeitos pelo Clima e a 
Energia (GCoM)

• Fundo Global para Desenvolvimento das 
Cidades (FMDV)

• Global Infrastructure Basel (GIB) Foundation 

• R20 Regiões para Ação Climática (R20)

• Sustainable Infrastructure Foundation (SIF) / 
SOURCE

• UN Capital Development Fund (UNCDF) 
UN-Habitat 

• Cidades e Governos Locais Unidos (UCLG) 
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2. PROCESSO TAP
A figura 1 abaixo fornece um panorama do processo geral do TAP, da candidatura ao acesso a serviços.

Figura 1 – Processo TAP

2.1 Critérios de elegibilidade para projetos TAP 
Projetos candidatos ao TAP devem preencher os 
seguintes critérios:

• Submetidos por governos locais e subnacio-
nais, ou seus parceiros (desde que o governo 
local / regional seja uma parte interessada 
chave no projeto) 

• O projeto foi/espera ser discutido e aprovado 
no conselho municipal ou órgão de nível sem-
elhante na tomada de decisão e uma res-
olução aprovando o projeto foi adotada ou é 
iminente. 

• Procura recursos para investimentos em 
infraestrutura (excluindo o desenvolvimento 
de planos, campanhas educacionais e de con-
scientização, design de políticas públicas etc.)

• Projetos climáticos com o objetivo de acelerar 
o desenvolvimento líquido zero e climático 
resiliente (objetivos resultantes na mitigação 
e/ou adaptação às atividades de mudança 
climática)

• Demonstrar potencial de impacto transfor-
mador, dividido nas seguintes categorias:

 ⸰ Ambicioso: mitigar emissões GEEs; aumen-
tar a capacidade de adaptar aos impactos 
da mudança climática; incentivar resiliên-
cia climática; apoiar prioridades locais e 
nacionais de desenvolvimento sustentável 
(especificamente ODSs 11 e 13)

 ⸰ Transversal: cálculo da população a ser 
beneficiada e potencial oportunidade de 
escalonamento para atingir mais pessoas; 
optimização da utilização dos recursos 
locais; múltiplos sectores considerados, 
utilizando uma abordagem holística e 
integrada.

 ⸰ Inclusivo: coordenação dos governos locais 
e regionais para assegurar o co-design do 
projeto; envolver as comunidades, os 
cidadãos e as partes locais interessadas; 
demonstrar os benefícios para as comuni-
dades de gênero, jovens e vulneráveis.

PASSO 1
Candidate-se ao TAP

Processo de seleção:
• Critério de elegibilidade
• Integridade
• Abordagem Transformadora 
• Viabilidade financeira/maturidade

Resultados 
• Ação transformadora bem definida
• Recomendações para melhoria do 

projeto – resultado do processo de 
seleção

• Acesso aos serviços básicos do TAP

PASSO 2
Obter Aprovação TAP

Projetos com alto potencial transforma-
dor obtem o Selo de Aprovação TAP, 
entrando oficialmente para o portfólio 
de projetos TAP

Resultados 
• Projetos aprovados são incluídos no 

portfólio de projetos TAP
• Acesso a serviços adicionais do ICLEI 

e de parceiros TAP

PASSO 3
Acesso a Serviços

Serviços TAP são fornecidos pelo ICLEI  
e parceiros TAP 

Resultados 
• Desenvolvimento de capacidades e 

assistência técnica
• Acesso a investidores, fornecedores 

de Instrumentos de Preparação de 
Projetos (PPFs) e serviços financeiros 

• Aumento da visibilidade internacional
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Como mencionado acima, não há critérios rela-
tivos à dimensão nem à maturidade do projeto. 
Aceitamos igualmente projetos na fase de 
delimitação do escopo ou prontos para serem 
implementados. O objetivo é trabalhar em con-
junto com uma vasta gama de instituições 
financeiras e fornecedores de instrumentos de 
preparação de projetos (PPF), tendo cada uma 
delas diferentes critérios de referência.

2.2. Processo de candidatura
As candidaturas podem ser submetidas através 
de convocatórias públicas anuais. Quando a 
convocatória está aberta, os candidatos inter-
essados têm de se registar primeiro no website 
do TAP para obter acesso ao formulário de can-
didatura onde uma página dedicada “Inscre-
va-se” está disponível. 

1. Após o registro, o formulário de candidatura 
(ver Anexo I “Formulário de candidatura 
TAP”) pode ser descarregado. 

2. O formulário de candidatura está disponível 
em inglês, francês, espanhol e português e 
tem duas partes: questões harmonizadas 
usadas por outros membros da Cities Cli-
mate Finance Leadership Alliance (CCFLA) 

3. Conjunto de perguntas com enfoque em 
projetos transformadores, impactos de 
resiliência e respostas de recuperação do 
Covid-19.

Quando preenchidos, os pedidos serão envia-
dos para o e-mail: tap@iclei.org.

2.3. Processo de avaliação 
Assim que o ICLEI WS recebe os formulários de 
candidatura, o processo de avaliação começa 
com uma primeira revisão para confirmar que os 
critérios de elegibilidade foram cumpridos, todas 
as perguntas foram respondidas, e todos os doc-
umentos de apoio necessários foram anexados 
(por exemplo, carta de apoio do governo local, 
estudos ou relatórios). Em caso de falta de itens, 
o candidato recebe uma notificação e a avaliação 
prossegue após a resposta às perguntas de 
esclarecimento e o preenchimento completo do 
formulário de candidatura. 

https://tap-potential.org/
https://www.citiesclimatefinance.org/
https://www.citiesclimatefinance.org/
mailto:tap%40iclei.org?subject=


Como passo seguinte, uma segunda fase de 
avaliação é realizada pelo ICLEI WS com o obje-
tivo de assegurar que o projeto preencha os 
critérios para ser “transformador”, tal como 
descrito acima. A pontuação vai de 0 a 100% e 
os projetos com pontuação superior a 80% 
podem ostentar o Selo TAP de aprovação e tor-
nar-se parte do portfólio de projetos.  

O portfólio de projetos é então organizado com 
base na sua viabilidade financeira e capacidade 
de acesso ao financiamento internacional.

A Figura 2 explica cada etapa do processo de 
avaliação:   

Figura 2 – Processo de avaliação TAP
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1 2 3 4 5

Avaliação pelo 
Secretariado Mundial 
do ICLEI:
• Critérios de 

Elegibilidade
• Integridade
• Abordagem 

Transformadora 
• Viabilidade 

financeira

Tabela de pontuação

Modelo de apresen-
tação de projetos e 

serviços personaliza-
dos com base na 

capacidade de acesso 
a financiamentos 

internacionais

Modelo de 
recomendações Suporte para melhoria

Projetos que podem acessar 
finaniamento internacional Selo de 

Aprovação TAP 
para se tornar 
parte do 
portfólio TAP

Nota 
> 80%Projetos que tem potencial 

transformador mas não podem 
acessar financiamento 
internacional

Perguntas de 
esclarecimento 

preparadas pelo 
Secretariado 

Mundial do ICLEI 

Perguntas de 
esclarecimento 
enviadas para o 

projeto candidato 
pelo Secretariado 

Mundial ou 
Escritório Regional 

do ICLEI

Com base nas 
respostas, o 
Secretariado 

Mundial do ICLEI 
finaliza o processo 

de avaliação

Os resultados de 
avaliação são 

compartilhados 
com o candidato 
pelo Secretariado 
Mundial do ICLEI 

ou Escritório 
Regional

Nota 
< 80%



3. SERVIÇOS TAP
Independentemente da qualidade da candidatu-
ra, todos os candidatos TAP têm direito de aces-
so aos serviços básicos prestados pelo ICLEI e 
pelos seus parceiros:

• Acesso aos produtos de conhecimento 

• Convite para webinars

• Beneficiar de workshops de aprendizagem 
entre pares e troca de conhecimentos

• Informação sobre chamadas e oportuni-
dades de financiamento

• Feedback personalizado com recomendações*

* A profundidade e o tipo (escrito ou pessoalmente) 
do feedback depende do acordo com o respectivo 
escritório regional e/ou das obrigações do projeto. 
Se não houver um acordo específico, o ICLEI WS 
prepara a sua recomendação utilizando um mod-
elo padronizado para projetos com uma pontu-
ação mínima de 60%, mas inferior a 80%. O 
feedback centra-se no potencial de impacto trans-
formador do projeto.

Com base na sua capacidade de acesso ao financiamento internacional, os projetos que fazem parte 
do portfólio podem ter acesso a serviços adicionais da TAP:

Capaz de acessar financiamento internacional Incapaz de acessar financiamento 
internacional

Contato com instituições financeiras internacionais, 
fundos climáticos e fornecedores de instrumentos 
de preparação de projetos (PPF)

Avaliação do contexto do país e ligação com par-
ceiros financeiros e técnicos nacionais/regionais, 
fornecedores de instrumentos de preparação de 
projetos (PPF)

Participação em mercados internacionais e eventos 
de lançamento de projeto (apoiado por modelo de 
lançamento e preparação prévia)

Participação em mercados nacionais e eventos de 
lançamento de projeto (apoiado por modelo de 
lançamento e preparação prévia)

Aconselhamento e apoio leves sobre candidaturas 
a oportunidades de financiamento internacional

Conselhos sobre potenciais modelos financeiros 
que utilizam recursos próprios e nacionais/finanças 
privadas

Acesso a recursos desenvolvidos pelo ICLEI WS e escritórios regionais

Estudos de caso de projetos bem sucedidos a serem publicados em https://tap-potential.org/case-studies/

Nota: A oferta de serviços depende dos recursos disponíveis.
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4. FERRAMENTAS DE SUPORTE
A fim de apoiar os candidatos no fortalecimento 
das suas candidaturas, o ICLEI fornece vários 
produtos de conhecimento relacionados com a 
preparação de projetos (todos disponíveis no 
seguinte link). 

TAP Kit de Ferramentas Financeiras
O Kit de Ferramentas Financeiras foi lançado no 
COP 25 em dezembro de 2019 e desde então 
tem vindo a crescer e é regularmente atualiza-
do. Atualmente, é composto por seis partes:

1. Árvore interativa de tomada de decisões 
sobre o financiamento climático, que orienta 
os governos locais e regionais através de 
uma série de perguntas de sim e não para 
considerar diferentes ferramentas de finan-
ciamento. Este kit está disponível também 
em francês, espanhol, português e chinês.

2. Glossário de Finança Climática, que é uma 
coleção de termos e definições essenciais 
utilizados no financiamento climático inter-
nacional, mecanismos de financiamento e 
finanças em geral.

3. Oportunidades Financeiras Climáticas, é um 
catálogo de oportunidades que apresenta 
instituições financeiras e outros atores que 
têm programas e iniciativas que apoiam os 
governos locais e regionais na sua prepa-
ração e implementação de projetos.

4. Relatório e Ferramentas de Finança Climáti-
ca, um inventário de estudos, relatórios, ori-
entações e kits de ferramentas, que inclui 
links a vários centros de conhecimento e 
plataformas de aprendizagem.

5. Checklist da bancabilidade, um conjunto de 
itens a verificar a fim de conseguir uma can-
didatura bem sucedida.

6. Angariação de fundos do governo local e 
lançamento de projetos bem sucedidos, for-
nece conselhos práticos para a angariação 
de fundos e apresentação de projetos utili-
zando o caso de Brasília. 
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https://tap-potential.org/resources/
https://tap-potential.org/wp-content/uploads/2021/06/finance-tree_eng_100621.pdf
https://tap-potential.org/wp-content/uploads/2021/06/climate-finance-glossary-tap.pdf
https://tap-potential.org/wp-content/uploads/2021/06/climate-finance-opportunities-tap.pdf
https://tap-potential.org/wp-content/uploads/2021/06/climate-finance-reports-and-tools-tap.pdf
https://tap-potential.org/wp-content/uploads/2021/06/climate-finance-reports-and-tools-tap.pdf
https://tap-potential.org/wp-content/uploads/2021/06/bankability-checklist.pdf
https://e-lib.iclei.org/publications/GPSC/Brasilia Case Study_FINAL.pdf
https://e-lib.iclei.org/publications/GPSC/Brasilia Case Study_FINAL.pdf


ANEXO I. FORMULÁRIO DE CANDIDATURA TAP 

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Desenvolvido em parceria com
Cities Climate Finance Leadership Alliance Project Preparation Action Group

NOME DO PROJETO: Reabilitação da estação de tratamento de águas residuais “...” e prestação de serviços 
de saneamento sustentáveis e seguros em comunidades pobres perto do rio “...” em “nome da cidade”.

LOCALIZAÇÃO: Nome do governo local ou regional, nome do país

CANDIDATURA SUBMETIDA POR

NOME: “XY”

CARGO: Diretor de...

DEPARTAMENTO: Secretaria Municipal de tratamento de águas e distribuição ”...”

INFORMAÇÕES DE CONTATO: e-mail e número de telefone (opcional)

SUA ORGANIZAÇÃO OU DEPARTAMENTO É RESPONSÁVEL PELO PROJETO?  

Sim, ela é responsável pelo projeto

O PROJETO ESTÁ INCLUÍDO EM PLANOS RELEVANTES COMO PLANO DE DESENVOLVIMENTO 
LOCAL; PLANO DE AÇÃO CLIMÁTICA; OU OUTRO PLANO RELEVANTE? 

Demonstrar que o projeto é especificamente mencionado na estratégia de ação climática, estratégia 
de resiliência, plano de ação, incorporado ao plano mestre da cidade ou outro documento com 
objetivos comparáveis. 

Destacar se o projeto também é prioridade para o governo nacional e reconhecido pelo Plano de 
Desenvolvimento Nacional, Plano de Adaptação Nacional ou similar.

Sim, a nível nacional, o “nome do país” “.....”. Plano Estratégico/ Plano Nacional de Desenvolvimento 
etc., reconhece a necessidade de revitalizar e atualizar os serviços de água no “nome do governo local 
ou regional/do país ou região”. 

Além disso, a Política Nacional de gestão integrada da água através do seu quinto objetivo “Melhorar 
a qualidade e reduzir a poluição da água” considera “... atender às principais causas e fontes de 
poluição da água, incorporando novas tecnologias para o tratamento de água potável e águas 
residuais” (estratégia 4.2). 
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A nível regional, a Estratégia de Desenvolvimento “nome da região” 2017-2025 propõe um sistema de 
saneamento de água melhorado que deve ser desenvolvido em todos os governos locais com uma 
população superior a 100 000 habitantes, tal como “nome do governo local ou regional/do país ou 
região”, incluindo a revitalização das infraestruturas existentes e a melhoria da conectividade e acesso 
às fontes de água na área e serviços de saneamento.

O “nome do governo local ou regional/do país ou região” aprovou o plano de ação para melhorar os 
serviços de gestão da água.

DESCRIÇÃO DO PROJETO

1. Que setor de infraestrutura será contemplado pelo projeto? 

Adaptação e Resiliência a Mudanças Climáticas

Eficiência Energética

Uso da Terra e Soluções Baseadas na Natureza

Tecnologia de Baixo-Carbono

Espaços Públicos e Verdes

Transporte e Mobilidade

Energia Renovável

Água, Saneamento

Resíduos

2. 2. Este projeto foca primeiramente em adaptação ou mitigação das mudanças climáticas?   

Mitigação climática urbana é definida como projetos e intervenções que contribuem para reduzir ou 
evitar emissões de GEE de fontes localizadas dentro dos limites das cidades para aquelas produzidas 
em consequência de atividades que ocorrem exclusivamente na cidade. 

Exemplos de atividades de mitigação climática são melhorias tecnológicas de eficiência energética 
em edifícios e estações de tratamento de águas residuais.

Adaptação climática urbana refere-se a projetos e intervenções que buscam manter ou ampliar a 
capacidade de adaptação e resiliência de cidades e comunidades urbanas em resposta aos riscos 
ligados ao clima que afetam as cidades diretamente.

O projeto aborda tanto a adaptação como a mitigação das mudanças climáticas: 

O projeto procura otimizar o funcionamento das estações de tratamento de águas residuais para 
alcançar a mitigação do clima através da redução das emissões de GEE. Esta otimização deve ser feita 
através da recuperação de energia das águas residuais tratadas, reduzindo assim as necessidades 
energéticas globais da estação de tratamento de águas residuais. Além disso, o governo local/regional 
reutilizará a água tratada para utilizações não-potáveis dentro da cidade (ou seja, irrigação de 
culturas, irrigação de espaços verdes urbanos etc.). A reutilização da água tratada garantirá uma 
utilização adequada e, em última análise, reduzirá a quantidade de água doce consumida a nível 
local/regional. Reduzindo assim a pressão sobre os recursos de água doce e, em última análise, 
reduzindo as necessidades energéticas para tratar, bombear e distribuir água doce. A reutilização da 
água irá reduzir significativamente a descarga indireta de águas residuais não tratadas, reduzindo 
assim as emissões indiretas de GEE.

Visa igualmente reforçar as operações da ETAR para assegurar o seu funcionamento sem perturbações 
durante eventos climáticos extremos (ou seja, chuvas e tempestades), aumentando assim a resiliência 
dos habitantes das cidades.
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3. Qual é o estágio atual do projeto?  

Baseado nas categorias abaixo:

• Identificação do Projeto (Alcance): um conceito do projeto está disponível. A cidade definiu o escopo 
do projeto previsto e identificou objetivos propostos, riscos iminentes e cenários alternativos. 

• Pré-viabilidade: Um estudo de pré-viabilidade e/ou um cálculo de orçamento, avaliação ambiental 
estão disponíveis

• Viabilidade: A cidade analisou e determinou (ou está em processo de análise) a viabilidade do 
projeto.

• Pré-implementação: Todos os estudos técnicos e financeiros necessários e o plano de aprovisionamento 
estão prontos ou bem próximos do design final. A cidade desenvolveu um projeto detalhado.

Conceito/design/alcance

Pré-viabilidade

Viabilidade

Pré-implementação

Implementação

Não sei/ ainda não está claro

4. 4. Para quando é esperado o início da operação do projeto?

Especificar ano e quadrimestre, se possível.   

No primeiro quadrimestre de 2023, dependendo da preparação dos estudos de pré-viabilidade e viabilidade.

5. Que tipo de suporte você está buscando com esta candidatura?

Desenvolvimento de capacidades

Criação de parcerias

Desenvolvimento de casos de negócios

Apresentação do projeto para investidores 
privados 

Financiamento de investimentos, 
incluindo contato com investidores 
privados

Estrutura do projeto

Assistência técnica para apoiar definição 
do projeto

Outros:

6. Por favor forneça uma pequena descrição do projeto identificando seu escopo, objetivo e 
resultados esperados (máx. 500 palavras) 

Por favor forneça uma pequena descrição do seu projeto, incluindo:

• Escopo do projeto
• Objetivos: Qual é o principal propósito do projeto em termos de funcionalidade (problemas resolvidos 

e serviços a serem fornecidos)? 
• Quais são os impactos esperados? (Detalhar resultados qualitativos e quantitativos projetados) 
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Na região “...” existem dois desafios no sector do saneamento:

Sobrecarga e funcionalidade deficiente da ETAR (construída em 2002) na zona sul da cidade “...” devido 
a uma seleção de tecnologia inadequada, tecnologias antigas e intensivas em energia, concepção 
deficiente, capacidades de operação e manutenção (O&M) baixas, custos elevados de O&M, falhas 
nas bombas etc. As causas subjacentes a este desafio são a falta de financiamento, conhecimentos 
inadequados e falta de competências e planos de O&M.

Sistemas de esgotos insuficientes estão a levar a um baixo acesso a serviços de saneamento em bairros 
de lata que se estabelecem perto do rio “...”.

O governo local utiliza esgotos combinados para a coleta de esgotos e águas pluviais. A ETAR existente 
tem uma capacidade limitada de recepção de 5.427 m3/dia. Assim, a sua eficácia de tratamento é 
reduzida principalmente durante a estação chuvosa, uma vez que a ETAR recebe mais afluência do 
que pode aguentar. Esta vulnerabilidade à sobrecarga está aumentando com os impactos das 
alterações climáticas, tais como tempestades e chuvas, onde as cheias e o transbordamento de esgotos 
provocam a cessação temporária do funcionamento e danos nas infraestruturas. Além disso, o 
Inventário de Emissões de GEE identificou o sector do tratamento de águas residuais como um dos 
que mais contribuem para as emissões. Esta estação é crucial para tratar as águas residuais urbanas 
antes de serem descarregadas no rio; contudo, o projeto é uma oportunidade para reutilizar a água 
tratada. Além disso, as comunidades pobres sem acesso aos serviços de saneamento estão 
descarregando as suas águas residuais diretamente no rio ou nas ruas, o que aumenta significativamente 
o risco de infecções transmitidas pela água. Ambos os desafios deterioram fortemente o rio e os seus 
ecossistemas adjacentes. 

O projeto tem como objetivo:  

1. Reabilitar e aumentar a capacidade operacional da ETAR e melhorar o acesso das comunidades 
pobres da parte sul da cidade a serviços de saneamento seguros, fiáveis e sustentáveis.

2. Introduzir um processo eficiente de recuperação de energia a partir do processo de tratamento 
de águas residuais.

3. Reutilizar as águas residuais tratadas para fins de irrigação em áreas urbana.

Objetivos específicos: 

• Aumentar a capacidade da ETAR “...” e construir uma rede de esgotos em comunidades pobres 
perto do rio “...”.

Aumentar a capacidade operacional para tratar águas residuais municipais de 80 l/s para 200 l/s, 
atingir uma capacidade instalada anual de 1.759,00 l/s), e fornecer serviços de esgotos a 150.000 
pessoas. Aumentar a área de cobertura do tratamento de águas residuais em 25% irá reduzir as 
emissões indiretas de GEE resultantes da descarga direta de esgotos não tratados. 

• Melhorar a eficiência energética das ETAR. 

Ao instalar bombas altamente eficientes, substituir motores e aeradores, entre outras modificações 
técnicas, o consumo de energia diminuirá em cerca de 45% (cerca de 76% em CO2-eq por ano). 

• Aumentar a produção de biogás para reduzir o consumo de eletricidade das ETAR em 35%. 

A instalação da infraestrutura para realizar a conversão anaeróbica de materiais orgânicos para 
produzir biogás é necessária (reduzindo as emissões de 462 tn CO2-eq por ano a partir do consumo 
de energia convencional). 

• Identificar as melhores estratégias operacionais e de controlo integradas a serem aplicadas em 
cada processo da ETAR para reduzir as emissões de GEE e ser mais eficiente. 

Otimização do funcionamento da sedimentação primária, tanque de lodos ativados, digestor anaeróbio, 
para reduzir pelo menos 35% das emissões de CO2-eq (aproximadamente 12 tn de CO2-eq por ano).
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• Projetar as infraestruturas necessárias para evitar inundações e transbordos de esgotos que 
danifiquem a instalação.

Ao instalar um gerador de reserva de emergência, tanques adicionais, e a elevação de paredes, canais 
e motores.

 IMPACTO TRANSFORMADOR E BENEFÍCIOS ADICIONAIS  

7. O projeto conta com benefícios adicionais ou impactos ambientais e socioeconômicos esperados? 
Por favor inclua benefícios esperados em uma ou mais das categorias abaixo (máx. 300 palavras).:

Benefícios típicos: redução da poluição e qualidade do ar, Biodiversidade, Educação, Acesso à Energia, 
Higiene e saneamento, Inclusão e redução da desigualdade (incluindo gênero, trabalhadores informais 
e outros grupos vulneráveis), Aumento de oportunidades de negócios locais, Melhoria na segurança, 
Criação de Empregos, Segurança da água, Outros. 

Tente quantificar o máximo possível. Por exemplo:
•  Impactos de ações climáticas no emprego (ex:  número de empregos criados pelas ações climáticas)
• Impactos de ações climáticas na saúde (ex: número de habitantes desfrutando de melhor 

qualidade do ar)
• Salvaguardar os impactos das ações de resiliência climática (ex: percentual da população 

salvaguardada contra efeitos climáticos)
• Impactos de ações climáticas nos negócios (ex: número de pequenas e médias empresas locais 

(PME) beneficiadas pela ação climática.

Benefícios ambientais, redução da poluição, e proteção da biodiversidade: 

Cerca de 75 milhões de m3 de água não tratada deixarão de ser descarregados no rio por ano, 
contribuindo assim para a proteção ambiental. aproximadamente 974 kg/1000m3 de sólidos secos 
nas águas residuais serão removidos e tratados, prevenindo a contaminação do solo e reduzindo a 
poluição atmosférica. Isto evita também uma maior eutrofização do rio. 

O tratamento de 100% da água recebida pela fábrica, bem como a garantia do seu funcionamento 
durante eventos climáticos extremos, a descarga de águas residuais que não cumpram as normas 
oficiais para o rio será eliminada (descarga de aproximadamente 1, 452 l de água não tratada por 
dia durante uma inundação).

Higiene e saneamento: com a canalização das águas residuais através de um sistema de esgotos 
adequado, as condições de vida irão melhorar. Espera-se que os casos de infecções gastrointestinais 
sejam reduzidos em mais de 75%, bem como outras doenças transmitidas pela água.

Inclusão de comunidades vulneráveis e oportunidades comerciais locais: a canalização irá se concentrar 
nos bairros carentes e assegurará que as comunidades vulneráveis tenham acesso ao serviço de 
saneamento (tratamento de aproximadamente 643 l de águas residuais por dia provenientes desses 
bairros de lata). O número total esperado de beneficiários diretos é de 150.000, incluindo X84.000 mulheres.

Segurança da água: espera-se o tratamento de 100% das águas residuais recolhidas pela estação 
e o seu funcionamento ao longo do ano, bem como o tratamento de cerca de 643 m3 de águas 
residuais por dia provenientes dos bairros carentes. A reutilização da água tratada contribui para 
a segurança da água.
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8. Os benefícios de mitigação/adaptação dos projetos já estão quantificados? (isto é, há uma 
estimativa do volume projetado das emissões de GEE reduzidos/evitados/sequestrados por 
ano/no total? Quantas pessoas espera-se beneficiar com o projeto?). Em caso afirmativo, por 
favor elaborar (máx. 150 palavras)

Há uma meta de redução das emissões de GEE em vigor a nível do governo local/regional ou por 
setor? 

Há um inventário de GEE? 

Caso o projeto não tenha um estudo específico dos benefícios quantificados de mitigação/adaptação, 
uma sugestão é usar a revisão da literatura que apresenta estimativas de mitigação/sequestro de CO2 
e o cálculo para o projeto.  

Protocolo típico, padrão, ou metodologia para cálculo das emissões de GEE:

• Global Protocol for Community Greenhouse Gas Emissions Inventories (GPC)
• International Standard for Determining Greenhouse Gas Emissions for Cities (UNEP and World Bank)
• 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories
• U.S. Community Protocol for Accounting and Reporting of Greenhouse Gas Emissions (ICLEI)
• Metodologia específica para região ou país
• Metodologia específica para cidade

Caso não haja uma meta de redução de emissão explicar o motivo:

• Emissões não estão totalmente calculadas
• Não há intenção de definir uma meta 
• Falta de recursos
• Falta de informação disponível 
• Políticas/projetos priorizados em relação ao 

estabelecimento de metas 

• Meta é estabelecida a nível regional
• Meta é estabelecida a nível nacional
• Meta está em desenvolvimento 
• Meta já foi atingida

Uma vez que a tecnologia a ser implementada ainda não está definida, não há um cálculo específico; 
no entanto, a ETAR ```...” está atualmente a libertar 35 tn de CO2-eq por ano. Com o projeto espera-se 
a redução de pelo menos 35% dessas emissões (aproximadamente 12 tn de CO2-eq por ano).  
Em relação ao consumo de energia, com a utilização de biogás serão reduzidas aproximadamente 
462 tn de CO2-eq por ano. 

Além disso, é também importante mencionar a redução das emissões de GEE provenientes de esgotos 
não tratados, que não foi quantificada até agora. 

Neste momento, a população das favelas sem canalização e serviços de esgotos adequados é de 
aproximadamente 150.000 pessoas, mas sendo a ETAR “...” uma das duas ETAR em “...”, toda a 
população de “...” irá se beneficiar deste projeto.

9. O projeto é escalável ou replicável? Por favor explique como (máx.250 palavras).

Escalável: orçamental, geograficamente, agrupamento com outros projetos

Replicável: nível local/regional/nacional ou em outro país
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Considerando que a tecnologia a ser implementada é nova no país, o projeto pode ser replicável 
em termos de utilização das mesmas tecnologias para reduzir as emissões de GEE em outras ETAR 
localizadas no estado e no país.

Relativamente à escalabilidade, a instalação de sistemas de saneamento poderia também ser 
implementada em outras comunidades próximas de ambas as ETARs. Há várias comunidades pobres 
sem serviços de saneamento na região, e estas estão aumentando desde que as áreas periféricas 
começaram a crescer. 

ESTUDOS PRELIMINARES

10. Há algum estudo técnico disponível para o projeto proposto ou estudos em andamento ou 
concluídos e/ou projetos que são relevantes para esta proposta?

Sim    Não

Documentos anexados  Sim

Por favor, informe o título dos documentos 

1. …… 

2. …....

11. Existem impactos sociais, ambientais ou econômicos ou estudos de avaliação de riscos já 
realizados que seriam relevantes para este projeto?

Sim    Não

Documentos anexados  Sim

Por favor, informe o título dos documentos

1. Estratégia de saneamento da água 2005-2025.pdf: projeções sobre a falta de serviços de 
saneamento da água em “...”, mostrando a vulnerabilidade das comunidades na região “...”. 

2. “…” Relatório(2018).pdf: sobre a variabilidade climática futura na região: estimativa de cenários 
futuros de secas e outras variações climáticas em “...”

3. Índice Marginalização(2020).pdf: conduzido pelo Conselho Nacional da População. 

4. Avaliação dos riscos das alterações climáticas e da vulnerabilidade (2019).

LÓGICA FINANCEIRA 

12. Qual é o custo total estimado do projeto? (por favor indicar a unidade monetária)

X,XXX,XXX €
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13. O projeto tem um orçamento assegurado (total ou parcial) a ser implementado? Em caso 
afirmativo, qual o percentual de orçamento garantido para este projeto? Este orçamento está 
integrado em um plano de investimento (municipal, regional ou nacional)? 

Financiamento Ano Fiscal

Fonte de Financianmento %

Orçamento Governo Local
Orçamento Governo Nacional
Outros      

25%
0
0

2022

14. O representante do projeto pode tomar empréstimos ou mobilizar recursos privados para 
este projeto?  

Para responder esta questão, por favor considerar:

• O governo local (GL) é capaz de iniciar contratos de mais de 3 anos com o setor privado?

• O GL deseja engajar parceiros do setor privado para oferecer serviços públicos?

• O GL é capaz de entrar em Parcerias Público Privadas? 

• O GL é capaz de tomar empréstimos? Em caso afirmativo, por favor esclarecer as limitações e 
condições (ex: aprovação prévia de esferas superiores de governo necessária para empréstimo) 

• O LG tem um bem/terra a ser vendido ou alugado?

• O LG dispõe de uma avaliação de risco de crédito/notação de crédito (ex: notação PEFA)?

Em caso afirmativo, por favor forneça alguns detalhes: como foi feito recentemente? Qual foi a escala/
magnitude do projeto e do empréstimo mobilizado? Qual o tipo de contrato ou mecanismo de 
financiamento externo foi usado para acessar esses recursos financeiros adicionais?

Sim, a prefeitura tem capacidade de assumir contratos com o setor privado para o fornecimento de 
serviços sanitários, construção de infraestrutura etc., mas isso não foi explorado ainda.

Houve sucesso anteriormente?   Sim  Não

POR FAVOR INCLUA LINKS PARA QUALQUER DOCUMENTAÇÃO RELEVANTE OU ESTUDOS PREVIA-
MENTE REALIZADOS PARA SUSTENTAR SUA CANDIDATURA 

1. link e nome do documento…  
2. link e nome do documento… 

AUTORIZAÇÃO PARA COMPARTILHAMENTO: Este questionário foi desenvolvido em parceria com o 
Cities Climate Finance Leadership Alliance (CCFLA) Project Preparation Action Group. Caso o Programa 
de Ações Transformadoras (TAP) não selecione seu projeto, ou preveja potenciais oportunidades para 
apoio do projeto, você autoriza que a equipe TAP compartilhe este ou qualquer outro documento de 
apoio com outros Instrumentos de Preparação de Projeto (PPFs) e organizações que são membros da 
Cities Climate Finance Leadership Alliance com o propósito de avançar o projeto proposto?

Sim   Não 
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QUESTÕES ADICIONAIS PARA CANDIDATOS TAP

A. INFORMAÇÕES GERAIS DO PROJETO

1. Tipo de organização liderando como representante do projeto: 

Governo Local

Governo Regional

Empresa pública

Organização Não-governamental (ONG)

Empresa privada

Outros:      

2. Caso sua organização não esteja na liderança, forneça o nome da entidade/organização 
responsável por gerenciar o projeto.

NA

3. Você tem uma carta de apoio do governo local/regional referente ao projeto? Em caso 
afirmativo, por favor anexá-la à sua candidatura.

 Sim    Não

4. O projeto foi/espera ser discutido e aprovado por conselho municipal ou órgão de tomada 
de decisão semelhante que garanta o compromisso político?* 

 Sim; Data:   Não

5. Foi adotada ou está prestes a ser adoptada uma resolução ou prova semelhante juridicamente 
vinculativa que aprove o projeto a nível local? Por favor anexe.*

 Sim    Não

*por favor note que estes são critérios de pré-requisitos para o TAP

B. TIPO DE APOIO SOLICITADO

6. Considerando o estágio recente de seu projeto, como o TAP pode auxiliá-lo da melhor 
forma? Por favor marque?

Contato com instituições financeiras internacionais, fundos climáticos e provedores* de instru-
mentos de preparação de projetos (PPF)

Avaliação do contexto do país com parceiros técnicos e financeiros nacionais/regionais, prove-
dores de instrumentos de preparação de projetos (PPF)

Participação em mercados internacionais e eventos de lançamentos de projetos*

Participação em mercados nacionais e eventos de lançamentos de projetos 

Aumento da visibilidade internacional (eventos, estudos de caso)

x

x
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Aconselhamento em modelos financeiros usando recursos financeiros próprios e fontes finan-
ceiras nacionais/privadas

Suporte para obtenção de aprovação de governos nacionais/pontos focais para o projeto

Outros:

* somente se o projeto for elegível para suporte financeiro internacional

7. Qual é o tipo de financiamento desejado para o projeto? 

Para responder a esta questão consultar o  Climate Finance Decision Making Tree and Guidance.

Subsídios

Empréstimos de bancos comerciais

Títulos

Empréstimos de instituições financeiras 
internacionais

Investimentos privados

Finanças públicas - Orçamento próprio

Finanças públicas – governo nacional

Outros:

C. QUESTÕES ADICIONAIS SOBRE IMPACTO TRANSFORMADOR  
E BENEFÍCIOS

Ambição

8. Para quais Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (ODS) se destina? 
Explique e quantifique. 

Por favor, use como referência a informação do seguinte link.

Objetivo 1: Erradicar a pobreza      

Objetivo 2: Erradicar a fome      

Objetivo 3: Saúde de qualidade O novo sistema de esgotos e a sua canalização para a ETAR “...” irá 
contribuir para diminuir as doenças causadas pela descarga de águas residuais nas ruas.

Objetivo 4: Educação de qualidade      

Objetivo 5: Igualdade de gênero      

Objetivo 6: Água potável e saneamento As infraestruturas recentemente construídas/ melhoradas 
irão aumentar a acessibilidade aos serviços de saneamento de água através de sistemas de esgotos 
adequados que, ao mesmo tempo, aumentarão a resistência das comunidades vulneráveis às inundações. 
O tratamento de águas residuais garantirá o cumprimento das normas de qualidade a serem descar-
regadas no rio “....”.

Objetivo 7: Energias renováveis e acessíveis      

Objetivo 8: Trabalho digno e crescimento econômico      

19

x

x

x

https://tap-potential.org/wp-content/uploads/2021/06/finance-tree_eng_100621.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabledevelopmentgoals


Objetivo 9: Indústria, inovação e infraestrutura       

Objetivo 10: Reduzir as desigualdades O acesso das comunidades vulneráveis aos serviços de san-
eamento da água reduzirá as desigualdades.

Objetivo 11: Cidades e comunidades sustentáveis O projeto garantirá o acesso de todos a serviços 
adequados, seguros e acessíveis de saneamento de água e serviços básicos, bem como a modern-
ização de bairros carentes e zonas rurais vizinhas.

Objetivo 12: Produção e consumo sustentáveis      

Objetivo 13: Ação climática O projeto incorpora elementos para reduzir pelo menos 50% dos GEE 
emitidos pelo tratamento de águas residuais, bem como a poluição emitida pelas águas residuais 
não tratadas. Também incorpora infraestruturas para aumentar a resiliência para a adaptação às 
alterações climáticas.

Objetivo 14: Proteger a vida marinha 

Objetivo 15: Proteger a vida terrestre 

Objetivo 16: Paz, justiça e instituições eficazes      

Objetivo 17: Parcerias para a implementação dos objetivos

9. Qual é o número total de habitantes da cidade/região?

2,564,252 habitantes     

Quantas pessoas serão beneficiadas pelo projeto?             

O “…” sendo o segundo ETA em “…”, o total de “…”  pessoas irão se beneficiar com este projeto.

10.  Foi considerada uma abordagem holística para agregar valor a diversos setores no design 
do projeto (ex: resíduos para energia, reutilização de resíduos orgânicos como composto com 
um modelo de negócio considerado)? Em caso afirmativo, por favor especificar.

Ao melhorar a capacidade da ETAR, o projeto pode ter um impacto positivo no sector agrícola, utilizando 
os biossólidos removidos no processo de tratamento como fertilizante orgânico. Especificamente para 
alguns agricultores, o rio representa uma fonte de água para irrigação; neste sentido, melhorar a 
qualidade das descargas de água tratada no rio representa uma melhoria dos produtos agrícolas 
(reduzindo a presença de agentes patogénicos na água de irrigação). Isso resulta numa redução das 
doenças gastrointestinais devido ao consumo de produtos agrícolas contaminados.

Por último, mas não menos importante, a biodiversidade será positivamente afetada pela redução dos 
poluentes no ecossistema e também no ambiente circundante (por exemplo, comunidades agrícolas).

Riscos e vulnerabilidades

11. Quais riscos o projeto irá ajudar a prevenir ou responder? Destinar-se ou ajudar a prevenir? 
Marque como relevant:  

Considerar: 
• Crises sanitárias/pandemias 
• Desastres naturais

• Crises econômicas
• Catástrofes causadas pelo homem
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Riscos atuais e 
esperados Intensidade Frequência Periodicidade

Tempestades e chuvas 
(inundações e cheias de 

esgotos)
Média-alta 4 eventos Anualmente 

... ... ... ...

12. Você vê o surgimento de algum risco durante a definição de conceito ou implementação 
do projeto além de riscos climáticos? (ex: perturbação no envolvimento das partes interessadas, 
mudanças políticas) Por favor explique incluindo as medidas que você pretende usar para 
mitigá-los.

Para responder esta questão, por favor considere além do que está listado acima:  
• Barreiras financeiras / falta de financiamento 
• Barreiras institucionais/ regulatórias 
• Extensão da situação do COVID-19 
• Aquisição de terras ou restrições do uso de terras 
• Potenciais impactos negativos no patrimônio cultural 

As próximas eleições acontecem em 2023. Caso o projeto não seja iniciado até lá, gostaríamos de 
assegurar que o projeto seja fortemente apoiado pela comunidade, a fim de mitigar o risco de uma 
potencial mudança política. 

Impacto esperado do reforço da resiliência

13. O projeto fortalece a resiliência urbana para riscos climáticos atuais e futuros e outros 
riscos? Marque como relevante:  

Aumento do acesso a alimentos sustentáveis

Aumento do acesso à energia sustentável

Aumento do acesso à mobilidade 
sustentável 

Melhoria do acesso a serviços de educação 

Melhoria de segurança da cadeia de 
suprimentos 

Melhoria de práticas de uso da terra

Melhoria da biodiversidade

Melhoria da gestão do risco de catástrofes 

Melhoria do sistema de transporte

Aumento do acesso a moradias 
sustentáveis

Aumento do acesso à água/saneamento

Aumento da digitalização e acesso a 
serviços de internet

Aumento do acesso público a espaços 
verdes

Incorporação de soluções baseadas na 
natureza

Aumento de ambições climáticas e 
relatórios
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Resposta ao Covid-19/recuperação verde e justa e benefícios de resiliência

14. Como o projeto fortalece a resiliência urbana e incorpora a resposta ao COVID-19? 

Salvamento: Lidar com as situações mais terríveis e sensíveis ao tempo em termos de resposta 
a emergências. A prestação de serviços como o saneamento é fundamental para proteger a popu-
lação durante quaisquer surtos de doenças infecciosas. Em particular, o projeto protege os grupos 
vulneráveis, que são o tipo mais afetado da população devido à atual pandemia.

Resposta: Aumenta a capacidade de reação imediata das autoridades responsáveis. Ao dispor 
de mais infraestruturas, as autoridades têm mais instrumentos para agir rapidamente numa situação 
de emergência.

Recuperação: Identificação de investimentos que podem ser implementados com relativa rapi-
dez, criar empregos, ter multiplicadores elevados e contribuir para a redução / resiliência das 
emissões. 

Resiliência a longo prazo: Apoio a uma transformação econômica sustentável e resiliente. 

15. O projeto compreende benefícios de resposta ao COVID-19, aumenta o preparo para futuras 
pandemias ou melhora a resiliência urbana? Marque como relevante: 

Resiliência ecológica

Aumentar a quantidade e qualidade de espaços públicos (ex: devolver espaço às pessoas e à 
natureza, tais como espaços verdes e parques, construir com a natureza etc.)

Reduzir o impacto no sistema respiratório (ex: melhoria da qualidade do ar)

Resiliência de infraestructura 

Fortalecer o sistema de saúde e sanitário.

Prover serviços resilientes e igualitários (ex: sistema de transporte de massa seguro e resiliente 
pós-COVID-19, prestação de serviços públicos fundamentais para todos).

Resiliência econômica

Contribuir para geração de empregos e economia inclusiva (ex: novos empregos verdes, expandir 
treinamento para uma justa transição, suporte a trabalhadores essenciais)

Outros

Retenção dos benefícios que os cidadãos têm experimentado com a redução da poluição 

Maiores possibilidades de distanciamento físico 

Prevenção ou mitigação de possíveis efeitos de futuras pandemias

Benefícios Sociais

16. Como o projeto engaja a comunidade (cidadãos e outras partes locais interessadas), 
encorajando sua participação na definição de conceito, design e uso dos resultados do projeto? 
Por favor descreva.

22

x

x

x

x

x

x

x

x



Para mapear suas partes interessadas, por favor considerar os seguintes grupos: políticos locais, 
regionais e nacionais, ativistas sociais, competidores, doadores, financiadores, usuários profissionais, 
usuários privados, entidades reguladoras, empregados, sindicatos etc.

Descreva as atividades de engajamento para cada parte interessada relevante e explique os canais 
de comunicação e plataformas.

Com base no conceito do projeto, efetuamos uma avaliação das partes interessadas e realizámos a 
primeira consulta às partes interessadas em Dezembro de 2020. As atividades de curto - e médio prazo 
foram definidas e desenvolvidas em 2021. Devido à pandemia de Covid-19 não foi possível realizar 
consultas presenciais em 2021, mas utilizamos as seguintes ferramentas para a divulgação de 
informação às partes interessadas: 

• Atualizações regulares do estatuto, por exemplo, no website, nos meios de comunicação social

• Pesquisas online, sondagens, etc.

17. Como o projeto tem um impacto positive na igualdade de gênero e empoderamento feminino? 
(ex: reduz o gasto de energia pelas famílias, o tempo gasto em tarefas domésticas e os níveis de 
poluição do ar interior, aumenta o tempo gasto em atividades de aprendizagem etc.) Por favor 
descreva.

Considerar as seguintes questões: 

• Como o projeto empodera as mulheres? 
• As necessidades práticas e/ou estratégicas das mulheres são um foco específico do projeto? 
• Quais são, se houver, os benefícios previstos para as mulheres?
• É provável que o projeto tenha os mesmos efeitos positivos e negativos para as mulheres e para os 

homens?
Para maiores informações e exemplos de impacto de gênero (em impactos relacionados a pobreza, 
empoderamento feminino, saúde, educação e meio ambiente), por favor checar o  Gender Tool Kit 
desenvolvido pelo Banco Asiático de Desenvolvimento.

Veja o relatório Mainstreaming gender at the GEF  para um melhor panorama sobre a importância 
da integração da perspectiva de gênero e igualdade em diferentes áreas focais, tais como biodiversidade, 
mudança climática, degradação da terra e gestão da água.

Devido à falta de um sistema de esgotos nas comunidades, as mulheres decidiram lavar a roupa junto 
ao rio. No entanto, a qualidade da água depende da funcionalidade da ETAR “...”. Em alguns casos, 
as descargas de água tratada não cumprem as normas, causando doenças dermatológicas e algumas 
infecções intestinais. Além disso, quando ocorre uma inundação, as mulheres estão também mais 
expostas aos poluentes das águas residuais eliminadas nas ruas que entram nas suas casas. 

Com isso, na segunda fase do projeto há consultas às mulheres das comunidades para a concepção 
de alternativas para um sistema de esgotos adequado, bem como campanhas de sensibilização sobre 
boas práticas para proteger o rio e evitar poças de água cinzenta nas casas e nas ruas para prevenir 
doenças baseadas na água.
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https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/33650/files/gender-toolkit-energy.pdf
https://www.thegef.org/sites/default/files/publications/Mainstreaming_Gender_Eng_3.pdf


VIABILIDADE FINANCEIRA   

18.  O projeto tem potencial de gerar poupanças ou receitas financeiras? Em caso afirmativo, 
por favor descreva como e anexe o modelo de negócio.

Se você tem estimativas de viabilidade financeira e econômica do projeto usando um ou mais dos 
seguintes indicadores  (Valor Presente Líquido, Análise do Custo do Ciclo de Vida, Análise Custo-
Benefício, Retorno do Investimento (RoI), Período de Recuperação do Investimento ou outros) por favor 
inclui-los nesta seção. 

Por favor também considerar: em que medida as receitas irão cobrir os custos?

• Tarifas/taxas/poupanças cobrirão CAPEX e OPEX total ou parcialmente
• Nenhuma fonte de renda foi identificada

Sim, mas o modelo de negócio ainda deve ser desenvolvido. Com os serviços melhorados e alargados, 
será possível aumentar as tarifas dos serviços de esgotos e tratamento de águas residuais, que serão 
a principal fonte de receitas.

19. O projeto pode acessar crédito e financiamento internacionais?

 Sim    Não

Por favor explique:

Explique seu contexto nacional/local:  

• Você precisa de apoio do governo nacional para acessar financiamento internacional?
• As autoridades nacionais/federais providenciaram/estão dispostas a providenciar uma carta escrita 

de apoio ao projeto? 
• Você precisa de garantia soberana para aceder ao financiamento internacional? 
• Qual é o nível de solvabilidade e autonomia fiscal? Há uma notação de crédito?

Sim, o projeto é priorizado pelo governo nacional no “Plano Nacional de Desenvolvimento 2020-2025”, 
permitindo o “nome do governo local” ter acesso ao financiamento internacional.

20. Você já recebeu financiamento de uma instituição financeira internacional (IFIs)? Em caso 
afirmativo, por favor forneça referência.

 Sim    Não

Sim, o “governo local” já recebeu financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID):  
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IFI Número do contrato/tipo 
de esquema

Projetos e  atividades 
financiadas Período

IDB
1234/ABCD Subsídio Assistência técnica para… 2019

567/XY Empréstimo Planta de biomassa WtE Em andamento

OUTROS  

Você se candidatou para outro Instrumento de Preparação de Projeto (PPF)?

 Sim    Não

Em caso afirmativo, por favor explique.

Forneça informação sobre:  

• Nome e link do instrumento (PPF)
• Quando se candidatou? 
• Foi bem sucedido?

• Que tipo de suporte você recebeu?
• Qual foi o motivo da rejeição?

Para o Fundo Gap em Março de 2021, mas a candidatura não foi bem sucedida uma vez que o projeto 
era muito pequeno para a sua escala.

O ICLEI é hoje uma rede global de governos locais e regionais que se estende para além dos seus 
membros, abrangendo mais governos locais e regionais envolvidos em iniciativas do ICLEI em todo 
o mundo. Ao participar de uma iniciativa do ICLEI, um governo local ou regional ganha o estatuto 
de cidade da Rede ICLEI, por um período de 2 anos, durante o qual pode ser informado e convidado 
para outras atividades do ICLEI. As cidades da Rede são também consideradas prioritárias para ter 
acesso ao status de membro do ICLEI.  

Por favor marque as seguintes opções: 

Reconheço as informações fornecidas acima e a sua aplicabilidade ao governo local/regional 
que represento.

Reconheço que o estatuto de cidade da Rede ICLEI não compromete ou subscreve o governo 
local/regional a quaisquer obrigações adicionais, nem concede acesso aos benefícios de mem-
bro do ICLEI (uma vez que não se qualifica como membro do ICLEI). 
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VISÃO DO TAP
 A visão do Transformative Actions Program (TAP) é alcançar uma transformação global para um 
futuro resiliente ao clima, de baixa a nenhuma emissão, com o investimento necessário em infraestru-
tura local robusta e sustentável em todas as cidades, vilas e regiões ao redor do globo.

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

mailto:tap%40iclei.org?subject=
https://tap-potential.org
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