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WORKSHOP 7 
 
 

“Sensibilização e Coaching sobre as condições de acesso 

ao Fundo Verde para o Clima (GCF) e outras oportunidades de 

financiamento» 

 

Organizado por: 

 
CGLU África (ALGA & Climate Task Force) 

 

Em parceria com: 
O Centro de Competência em Mudanças Climáticas, 

(Centro 4C- MARROCOS) 

 

Data e Local 

 
Quarta-feira, 30 de novembro de 2022, das 14h30 às 18h, na Sala N° .. 

 
 

Reino de Marrocos 

Região de Souss-Massa, na Universidade IBN ZOHR de Agadir 

Centro de Formação da Faculdade de Medicina e Farmácia de Agadir 

 
 

Com o apoio do Reino de Marrocos e da Comissão Europeia 

  

 

 

 

 
 

 
 

« Juntos por Uma Africa Local Eficiente » 
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FOLHA TÉCNICA 
 

De acordo com a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (UNFCCC): 

“O financiamento climático refere-se ao financiamento local, nacional ou transnacional, que pode 

vir de fontes públicas, privadas e alternativas de financiamento. O financiamento da mudança 

climática é essencial para enfrentar a mudança climática, pois são necessários investimentos em 

grande escala para reduzir drasticamente as emissões, especialmente em setores que emitem 

grandes quantidades de gases de efeito estufa. O financiamento climático também é importante 

para a adaptação, para a qual também serão necessários recursos financeiros significativos para 

permitir que os países se adaptem aos efeitos adversos e reduzam os impactos das mudanças 

climáticas” 1. 
 

O financiamento da luta contra as alterações climáticas é um eixo fundamental da ação climática, 

em particular para os países em desenvolvimento e os países menos desenvolvidos, 

maioritariamente em África. 
 

Para tal, ao longo dos anos, e de acordo com as agendas e interesses de cada 

instituição/organização, tem vindo a ser construída toda uma arquitetura financeira global para o 

clima, a vários níveis, nomeadamente: 

- A nível multilateral: existem várias Instituições Multilaterais, como as instituições 

financeiras ligadas à UNFCCC, essencialmente o Fundo Verde para o Clima (GCF), 

considerado como o "Fundo emblemático " para o financiamento climático, bem como os 

Fundos não ligados à UNFCCC, em particular aquelos criados pelos Bancos Multilaterais 

de Desenvolvimento ou pelos diversos Programas das Nações Unidas. 

O Fundo Verde para o Clima (GCF) é o mais novo e maior mecanismo financeiro até hoje. Foi criado 

durante a COP16 em Cancun em 2010 como uma entidade operacional do mecanismo financeiro da 

UNFCCC, de acordo com seu artigo 11 2. Este Fundo é o principal mecanismo financeiro multilateral 

da UNFCCC destinado a apoiar a ação climática nos países em desenvolvimento. Operacional desde 

2015, é uma instituição legalmente independente sediada pela Coreia do Sul. 

O objetivo de todas as atividades do GCF é ajudar os países em desenvolvimento a limitar ou reduzir 

suas emissões de gases de efeito estufa e se adaptar às mudanças climáticas, levando em conta as 

necessidades dos países que são particularmente vulneráveis aos impactos das mudanças climáticas. 

Este Fundo reconhece a necessidade de garantir que os parceiros dos países em desenvolvimento 

assumam o financiamento da mudança climática e o integrem em seus próprios planos de ação 

nacionais. 

O GCF pretende ter impacto em termos de mitigação e adaptação em oito setores de atividade elegíveis 

para financiamento do GCF. 

As atividades de mitigação incluem a redução de emissões nos seguintes setores: 

1. Produção e acesso a energia de baixa emissão; 

2. Transporte de baixo carbono; 

3. Prédios, cidades, indústrias e aparelhos eletrônicos; 

4. Gestão sustentável de terras e florestas (incluindo implementação de REDD+); 

 

 

 

 

 

 

As atividades de adaptação incluem a construção de resiliência nas seguintes áreas: 

                                                 
1 https://unfccc.int/en  
2 https://unfccc.int/resource/docs/convkp/convfr.pdf  

https://unfccc.int/fr
https://unfccc.int/resource/docs/convkp/convfr.pdf
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- Sistemas de alimentação, água e saúde; 

- Melhores meios de subsistência para pessoas, comunidades e regiões vulneráveis; 

- a infraestrutura; 

- Ecossistemas. 

O GCF identificou ainda cinco (5) prioridades de investimento transversais de alto impacto para 

mitigação e adaptação: 

1. Transformar a produção e o acesso à energia; 

2. Criar cidades compatíveis com o clima; 

3. Incentivar a agricultura de baixo carbono e resiliente ao clima; 

4. Promover financiamento em larga escala para florestas e mudanças climáticas; 

5. Fortalecimento da resiliência dos pequenos Estados insulares em desenvolvimento. 

Considerando os fundos próprios do GCF, a África, que ficou em primeiro lugar em novembro de 2020, 

é destronada pela Ásia-Pacífico com financiamento acumulado em julho de 2021 no valor de 3,32 

bilhões de dólares, ou 38% do total. 3. 

Para acessar o financiamento do GCF, uma proposta de financiamento deve ser submetida ao GCF, que 

a avaliará com base em vários critérios de avaliação, chamados de critérios de investimento. O 

compromisso da CGLU África é construir a capacidade e assistência técnica dos Governos Locais na 

África para capacitá-los a desenvolver Planos Climáticos e preparar pedidos de financiamento elegíveis 

para o Fundo Verde para o Clima, bem como capitalizar o reconhecimento da CGLU África como um 

" Parceiro de Implementação " do Fundo Verde para o Clima. 

 

- A nível bilateral: esta é uma segunda janela importante que inclui várias linhas orçamentais 

de doadores bilaterais, principalmente de países desenvolvidos e países membros da 

OCDE; 

- A nível não - governamental: é de referir a existência de uma multiplicidade de fundações 

privadas e diversas organizações que representam mais uma montra favorecida pelas 

organizações da sociedade civil; 

- No nível nacional: vários estados e governos criaram fundos nacionais e regionais, 

principalmente de países em desenvolvimento 4. 

Como aponta o Guia de Finanças Climáticas 4C-Marrocos, embora haja uma infinidade de janelas 

para o financiamento da Ação Climática, não está claro que essas janelas sejam facilmente 

acessíveis para países em desenvolvimento e países menos desenvolvidos, e menos ainda para as 

Autarquias Territoriais da África. 

As Autarquias Locais Africanas ainda não têm um conhecimento perfeito dos meandros destas 

várias oportunidades de financiamento, nomeadamente as condições e critérios de elegibilidade, 

os prazos de apresentação dos pedidos, a natureza dos documentos a produzir, a forma de 

constituição” projetos financiáveis”, etc. 
 

É neste contexto que a Academia Africana de Autarquias Locais da CGLU África (ALGA), 

apoiada pela Climate Task Force e pelo Centro 4C-Maroccos, está a organizar um Workshop 

intitulado: 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 https://climateanalytics.org/media/5_ans_du_funds_vert_pour_le_climat.pdf  
4Consulte 4C-Morocco: Climate Finance Guide, novembro de 2019, www.4c.ma  

https://climateanalytics.org/media/5_ans_du_funds_vert_pour_le_climat.pdf
http://www.4c.ma/


4 

 

"Sensibilização e Coaching sobre o acesso ao Fundo Verde para o Clima e 

outras oportunidades de financiamento" 
 

 

 

Objetivo principal: 
 

Este workshop de partilha de informação, sensibilização e capacitação tem como principal objetivo 

permitir aos participantes ter uma ideia da arquitetura do financiamento climático global. 
 

Objetivos específicos: 

 

1. Apresentar os principais contornos da arquitetura do financiamento climático global, com 

foco no Fundo Verde para o Clima; 

2. Apresentar os fundamentos de acessibilidade a estas janelas de financiamento (condições 

de financiamento, critérios de elegibilidade, dimensão setorial, procedimento de 

candidatura; 

3. Educar os participantes sobre como se preparar para se beneficiar dele; 

4. Apresentar estudos de caso concretos que possam servir de benchmarking e fonte de 

inspiração; 

5. Levantar necessidades em termos de formação e capacitação. 

6. Conectar grupos representativos de Parceiros de Desenvolvimento. 

 

Público-alvo: 

- Representantes dos Governos; 

- Representantes das Autarquias Locais e Regionais; 

- Representantes de Organizações Internacionais; 

- Funcionários Públicos e Gestores Territoriais; 

- Universidades, Escolas e Centros de Pesquisa; 

- Representantes do Setor Privado; 

- Representantes da Sociedade Civil; 

- Especialistas e Pesquisadores; 

- Estudantes. 
 

Parceiros: 

- CGLU África através do seu Climate Task Force e da sua ALGA Academy. 

- O Centro de Competências em Mudanças Climáticas, (4C- MARROCOS). 

 

LÍNGUAS DE TRABALHO: Árabe, Francês e Inglês. 
 

DATA E LOCAL 
 

Está agendado o Workshop 7, de modo presencial, na quarta-feira, 30 de novembro de 2022, 

das 14h30 às 18h00, na Sala N° …, Centro de Formação, Faculdade de Medicina e Farmácia, 

Universidade IBN ZOHR, Agadir, Região de Souss-Massa, Reino de Marrocos. 
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PROGRAMA 

Moderador:  Sr. Mohamed NBOU, Diretor da Climate Task Force, CGLU África. 
 

Hora Atividades 

14h15 Recepção e instalação dos participantes 

14h30-14h40 Abertura oficial do Workshop e apresentação do Painel. 

14h40 às 

15h15 

- Sra. Rajae CHAFIL, Diretora Geral do Centro 4C-Marrocos, Marrocos. 

15h15-16h00 - Sr. Mehdi GUADI, Delegado Geral da Aliança Marroquina de Autarquias Locais 

para o Clima (AMCTC), Marrocos. 

16h00 - 

16h30 

- Pausa para café/chá 

16h30 - 

16h50 

a confirmar (TBC). 

16h50-18h00 Discussão e recomendações 

18:00 Encerramento do Workshop. 

Foto de grupo. 

 

 

 


