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SOBRE O ICLEI

ICLEI - Governos Locais pela Sustentabilidade é uma rede global de mais de 
1.750 governos locais e regionais comprometida com o desenvolvimento 
urbano sustentável. Ativos em mais de 100 países, influenciamos as políticas 
de sustentabilidade e impulsionamos a ação local para o desenvolvimento de 
baixo carbono, baseado na natureza, equitativo, resiliente e circular.

Nossa Rede e equipe de especialistas trabalham juntos oferecendo acesso a 
conhecimento, parcerias e capacitações para gerar mudanças sistêmicas em 
prol da sustentabilidade urbana.
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TENDÊNCIAS GLOBAIS 
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• Crescente de fluxos financeiros;

• A maior parte dos investimentos 
relacionados à projetos de clima 
acontecem no setor da energia e são 
liderados pelo setor privado;

• Apenas 30% dos fundos privados têm 
como receptores atores públicos;

• 70% das ações de governos 
subnacionais são financiadas pelo seu 
próprio orçamento. 



“FINANCE GAP”
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● Gap anual de investimento é de $2.5-4 
trilhões (Cities Climate Finance Leadership 
Alliance)

● Do total de US$17.4 bilhões de 
investimento em climate finance, apenas 
US$1.5 bilhão foi aprovado para projetos 
locais de clima entre 2003-206 (Institute for 
Environment and Development)

● Necessidade de mobilizar atores públicos 
e privados
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DESAFIOS
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● Falta de capacidade fiscal e técnica
● Viabilidade financeira: 

○ Dificuldade para envolver o setor privado 
(risco, baixo retorno sobre investimento)

○ Dificuldade em atender aos requisitos 
(credibilidade, co-financiamento)

● Preparação do Projeto: Necessidades e 
requisitos não são atendidos em termos de 
escala ou impacto, por exemplo

● Barreiras legais / políticas / regulatórias



PROGRAMA DE AÇÕES 
TRANSFORMADORAS
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8

• Fortalecer as possibilidades de 
acesso a financiamento para escalar 
ações de clima locais.

• Acelerar ações de baixa e zero 
emissões e um desenvolvimento 
resiliente ao clima.

• Apoiar as ambições nacionais 
através de projetos locais de 
infraestrutura transformadores. 

✔Um Pipeline de Projetos para governos 
subnacionais; 

✔Um Mecanismo de Preparação de Projetos 
(Project Preparation Facility) com serviços 
personalizados dos parceiros do ICLEI e do 
TAP, para orientar o desenvolvimento de 
projetos para alcançar financiabilidade;   

✔Plataforma apresentando os projetos e 
tornando-os mais visíveis para potenciais 
financiadores; 

✔Instrumento de Advocacy apresentando a 
demanda e a diversidade de projetos locais 
em busca de financiamento. 
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• Lançado em 2015, teve uma segunda 
chamada em 2018 e a mais recente foi no 
UN SG Summit, 2019.

• Mais de 23 projetos passaram pelo 
programa.

• Pipeline com 45 projetos que, 
conjuntamente, equivalem a uma 
necessidade de investimento de 2,3 
bilhões de euros.

• Coordenado pelo ICLEI Secretariado 
Global em parceria com os Escritórios 
Regionais.

• Pipeline em crescente e contínua 
construção.



TAP PIPELINE

10Source: TAP Stocktaking 2019

https://tap-potential.org/wp-content/uploads/2019/10/tap-stocktaking_2019-for-website-1.pdf


PROCESSO DO TAP
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EXEMPLOS DE PROJETOS 
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Fortaleza: Plano de Transporte Ativo

                                                    

Belo Horizonte: Ônibus Elétrico

Recife: Parque Capibaribe

Canoas: Projeto de Água



PARCEIROS TAP 
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1. Bettervest
2. C40 Cities Climate Leadership Group (C40)
3. Cities Alliance
4. European Investment Bank (EIB)
5. GIZ/FELICITY
6. GIZ/CoM SSA III
7. Global 100% RE Platform
8. Global Fund for Cities Development (FMDV)
9. Global Infrastructure Basel (GIB) Foundation
10. R20 - Regions of Climate Action (R20)
11. Sustainable Infrastructure Foundation (SIF)
12. UN Capital Development Fund (UNCDF)
13. United Nations Human Settlements Programme 

(UN-Habitat)



PROJETOS FINANCIÁVEIS

● Como o projeto se alinha às prioridades gerais, setoriais e climáticas do país?
● Como o projeto se alinha às prioridades subnacionais relevantes e aos planos 

aprovados?
● Quais são os co-benefícios sociais, econômicos e ambientais esperados das 

intervenções do projeto além dos objetivos principais de adaptação e / ou mitigação?
● Qual é o plano de cofinanciamento?
● Quais riscos foram identificados e escalados? Que medidas de mitigação de risco 

podem ser previstas?
● Como o projeto pode ser desenvolvido em um processo participativo para maximizar 

o engajamento dos atores?
● Quais riscos e salvaguardas ambientais e sociais foram previstos?
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PROJETOS FINANCIÁVEIS

Para um projeto de adaptação:
• Quais ameaças relacionadas ao clima o projeto está respondendo?
• Como é provável que essas ameaças evoluam no futuro em diferentes cenários 

climáticos?
• Como as intervenções do projeto levam em consideração os futuros impactos 

climáticos?
• Existem co-benefícios esperados de mitigação das intervenções do projeto?

Para um projeto de mitigação:
• Como o objetivo de mitigação se alinha e participa dos objetivos nacionais e 

subnacionais de mitigação?
• Existem co-benefícios de adaptação esperados das intervenções do projeto?

“Guidance Checklists: Preparation of Sustainable and Resilient Infrastructure Projects” 
realizado pelo Global Infrastructure Basel Foundation. 16

http://www.gib-foundation.org/content/uploads/2019/02/Guidance_Checklists_for_Sustainable_Infrastructure_Development_and_Finance_2018.pdf


CHAMADA ABERTA TAP
• A chamada 2019 do TAP está aberta a todos os governos subnacionais, 

independentemente de serem ou não membros de redes de parceiros ou ICLEI.
• Os formulários de inscrição podem ser baixados em vários idiomas após a inscrição 

na plataforma. 
• A chamada de inscrição está aberta até 30 de novembro de 2019.
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https://tap-potential.org/register/


OBRIGADA!

ICLEI AMÉRICA DO SUL

Rua Marquês de Itu, 70 - 14º andar
CEP 01223-000
São Paulo - SP, Brasil

Tel. +55 11 50843079
E-mail: iclei-sams@iclei.org

@ICLEI_SAMS

@ICLEIAméricadoSul

sams.iclei.org
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