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Acrônimos  
 
BID     Banco Interamericano de Desenvolvimento  

BM     Banco Mundial  
C40     Grupo da Liderança Climática das Grandes Cidades 

CFF     Mecanismo de financiamento de cidades (Cities  
Finance Facilities)  

ESC     Programa para Cidades Emergentes e Sustentáveis  

(Emerging and Sustainable Cities Program) 
FELICITY    Financing Energy for Low-carbon Investment –  

Cities Advisory Facility  
GIZ    Agência de Cooperação Internacional Alemã 
GL     Governo Local 

GLR    Governo Local e Regional  
IFI    Instituição Financeira Internacional 

IMIF     Fundo Internacional de Investimento Municipal  
(International Municipal Investment Fund) 

IPP    Instrumentos de Preparação de Projetos  
IRENA    Agência Internacional de Energias Renováveis)  
 

R20     Regiões de Ação Climática 
SnCF     Fundo Subnacional para o Clima (Subnational  

Climate Fund) 
TAP     Programa de Ações Transformadoras  

(Transformative Actions Program) 

UCLG    Cidades e Governos Locais Unidos) 
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Visão geral 
 

Governos locais, especialmente no Hemisfério Sul, têm se deparado cada vez mais 

com crescentes demandas por infraestrutura local e prestação de serviços melhores e 

mais resilientes. No entanto, a ausência de recursos financeiros e competências 

limitadas seguem sendo desafios constantes. Muitos projetos de infraestrutura não 

podem ser vinculados a financiamentos por diferentes razões, como a falta de 

bancabilidade por causa do desenvolvimento insuficiente do projeto e restrições 

fiscais, além de riscos elevados.  

 

Para resolver isso, o ICLEI lidera o Programa de Ações Transformadoras, ou TAP 

(Transformative Actions Program), com o objetivo de preencher essas lacunas e 

apoiar governos locais e regionais na preparação de projetos e no acesso ao 

financiamento para seus projetos de desenvolvimento de baixo carbono e 

resiliência climática. A fim de catalisar e melhorar os fluxos de capital para cidades, 

províncias e estados, o TAP contribui para o fortalecimento da capacidade dos 

governos locais de obter financiamento climático e atrair investimentos, 

conectando seus projetos em fase de preparação com potenciais financiadores, seja 

bilateralmente ou por meio de eventos de apresentação. 

 

Em 28 de maio de 2021 o Secretariado Global do ICLEI, juntamente com o 

Secretariado do ICLEI México, América Central e Caribe e o Secretariado do ICLEI 

América do Sul, com apoio do GIZ/FELICITY, organizou o Latin America Pitch Event      
como parte do Congresso Mundial do ICLEI 2021-2022: o Caminho para Malmö. Esse 

evento foi voltado para a região da América Latina e Caribe e teve como objetivos: (i) 

contribuir para uma melhor compreensão das oportunidades de 

financiamento, trazendo algumas instituições financeiras para apresentar suas 

iniciativas; (ii) dar dicas e técnicas de apresentação de projetos; e (iii) 

promover o espaço para 8 projetos TAP selecionados testarem sua 

apresentação com a presença de um júri composto por representantes de 

organizações parceiras/instituições financeiras. 

 

O público atingiu cerca de 150 participantes, não apenas de países da América 

Latina. Na verdade, apesar dos diferentes fusos horários, perguntas e comentários 

foram recebidos até mesmo do Paquistão e da Nigéria. Isso enriqueceu a interação 

ativa entre participantes, palestrantes e organizadores. Além disso, confirmou a 

importância do tema e o interesse de governos locais e regionais desses países em 

aprender mais sobre apresentação de projetos e as oportunidades de financiamento. 

 

O evento foi organizado em torno de três sessões principais: (i) sessão de abertura 

com a participação de representantes do Secretariado Mundial do ICLEI, FELICITY e 

Secretariado da ICLEI América do Sul, para falar sobre relevância e resultados 

esperados do evento, além de contextualizar brevemente os fatores limitantes que 

governos locais enfrentam no acesso ao financiamento internacional; (ii) a segunda 

sessão foi dedicada a diferentes instituições financeiras, para que pudessem 

apresentar suas iniciativas e oportunidades concretas; (iii) por fim, a última sessão 

foi a sessão de apresentação, em que oito cidades apresentaram suas ideias de 

projeto. 

  

https://tap-potential.org/
https://www.giz.de/en/worldwide/52753.html
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Sessão 1: Principais mensagens da sessão de abertura  
 

Os palestrantes do Secretariado Global do ICLEI, da GIZ/FELICITY e do Secretariado 

do ICLEI América do Sul apontaram a lacuna entre os implementadores de projetos e 

financiadores em potencial e destacaram os principais caminhos para superar essas 

barreiras: 

 

● Necessidade de capacitação: governos locais não conhecem as 

oportunidades de financiamento existentes, nem estão familiarizados com o 

tipo de projetos que são apoiados prioritariamente por instituições financeiras. 

Além disso, também carecem de capacidade técnica suficiente para 

desenvolver projetos que atendam às necessidades específicas dos 

financiadores. 

● Acesso a financiamento depende de vontade  política e apoio: muitos 

governos locais em economias emergentes têm autonomia fiscal e fontes 

financeiras limitadas. Portanto, o acesso a financiamentos para o 

desenvolvimento de seus projetos depende fortemente do apoio dos governos 

nacionais, esse geralmente é também um critério para acesso ao 

financiamento internacional.  

● Um ambiente favorável é fundamental: é necessária uma estrutura 

regulamentar institucional sólida e funcional para que seja possível ter acesso 

ao financiamento internacional ou privado, e os governos nacionais 

desempenham um papel crucial  no apoio e sucesso dessa missão. 

● Uso eficiente de fontes financeiras locais: fatores decisivos durante as 

negociações com instituições financeiras internacionais são a identificação de 

fontes de financiamento locais e um orçamento seguro para o projeto. Quando 

os governos locais demonstram suas próprias capacidades e garantias 

financeiras, aumentam as possibilidades de atrair investidores internacionais.  

● Impactos mensuráveis e escalonáveis do projeto: alguns dos principais 

indicadores de decisãos para o investimento são a replicabilidade do projeto, o 

seu potencial de adaptação a outros contextos e sua capacidade de gerar 

impactos socioeconómicos e ambientais positivos. 

● Projetos de grande escala têm melhores chances: Projetos de governos 

locais geralmente são de pequena escala, enquanto as instituições financeiras 

preferem projetos de grande escala. Opções de agregação do projeto devem 

ser consideradas para superar essa barreira.  
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Sessão 2: Fontes de financiamento e regimes 
financeiros para o desenvolvimento urbano 
 

A fim de aprender sobre oportunidades de apoio ao desenvolvimento de projetos, 

cinco representantes de Instituições Financeiras Internacionais (IFI) e Instrumento 

de Preparação de Projetos (Project Preparation Facilities - PPFs, em inglês) 

apresentaram suas iniciativas e serviços (ver Figura 1 Programas e serviços 

oferecidos por IFIs e PPFs). Embora todos busquem projetos com potencial de ação 

climática, eles divergem nos critérios de elegibilidade em termos de setor, 

maturidade do projeto, impactos climáticos e sociais, enfoque geográfico e 

porte do investimento. O tipo de apoio fornecido também difere, desde o 

desenvolvimento de capacidades e assistência técnica até o financiamento de 

investimentos. Conhecer os requisitos de financiamento do PPF/IFI ajuda a aumentar 

as chances de uma solicitação de apoio ser bem-sucedida.  
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Figura 1. Programas e serviços oferecidos por IFIs e PPFs
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Sessão 3: Teste sua apresentação  
 

A sessão de apresentação permitiu que oito representantes de governos locais 

apresentassem seus projetos a um júri. A Tabela 1 (Lista dos projetos apresentados 

no evento) traz as informações dos projetos que fizeram sua apresentação.  

 
Tabela 1. Lista dos projetos apresentados no evento 

Governo local Nome do projeto Setor 
Grupo de apresentação de projeto 1  

(projetos em estágio inicial) 

Puerto Cortés, Honduras  Gestão Integral de Recursos Hídricos 

Gestão hídrica, 

silvicultura e uso do 
solo 

Comayagua, Honduras  Zona verde para Comayagua 

Transporte e 

mobilidade, uso do solo 

e energia 

Medellín, Colômbia  
Implementação de soluções baseadas na 

natureza em Medellín 

Soluções baseadas na 

natureza 

Buenos Aires, Argentina 
Desenvolvimento de uma plataforma 

metropolitana de gestão de energias renováveis 

Energia, construção e 

TIC 

Grupo de apresentação de projeto 2  

(projetos em estágio de viabilidade/estágio) 

Cuenca, Equador 

Gestão e conservação de áreas ambientais 

estratégicas no cantão de Cuenca para a 

conservação de recursos hídricos e do solo 

Água, uso da terra e 

silvicultura 

Municípios da província 

de Cartago, Costa Rica 
Melhoria dos resíduos sólidos urbanos 

Gestão de resíduos e 

energia 

Sorocaba, Brasil 

Revitalização de calçadas no centro de 

Sorocaba visando a criação de espaço 

sustentável 

Transporte, energia e 

silvicultura 

Teresina, brasil 
“Plantei a sua comida” no âmbito da iniciativa 

Mulheres pelo Clima 

Energia, água, resíduos 

e agricultura 

 

A sessão não só promoveu a interação direta entre os representantes dos governos 

locais e PFFs e IFIs, mas também foi um ótimo exercício de aprendizagem ao 

oferecer feedbacks úteis para melhorias adicionais de seus conceitos e habilidades de 

apresentação, bem como para os financiadores entenderem melhor as necessidades 

e contextos locais.  

 

As recomendações dos membros do júri se concentraram principalmente em três 

elementos:  

(i) envolvimento do governo nacional e capacidade institucional local; 

(ii) descrição clara do problema a ser resolvido, resultados esperados e impactos; e 

(iii) indicadores financeiros (ver a Figura 2: Recomendações gerais e sugestões do 

júri).   
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Figura 2. Recomendações e sugestões gerais do júri 
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Principais pontos do evento  
 
Graças à participação de IFIs e provedores de PPF, os participantes agora têm uma 

melhor compreensão das oportunidades existentes para acessar assistência técnica 

na preparação de projetos e financiamento para sua implementação.   

 

No entanto, a fim de acessar essas oportunidades, é preciso uma colaboração 

mais estreita entre governos nacionais e locais para garantir a estrutura política 

e econômica necessária. Além disso, é importante que os governos subnacionais 

integrem as metas globais e nacionais em seus planos e estratégias locais.  

 

A preparação adequada dos projetos para esses eventos é fundamental. O processo 

de mentoria é também um importante exercício de capacitação para (i) fortalecer 

alguns aspectos técnicos/conceituais dos projetos e (ii) construir a narrativa da 

apresentação da forma mais atraente e clara. Além disso, esse aprendizado permite 

que governos locais adaptem essas habilidades à apresentação de outros projetos. 

 

A relevância desses eventos está na possibilidade de governos locais acessarem      
informações em primeira mão sobre iniciativas e oportunidades de financiamento 

existentes e, assim, poderem interagir diretamente com os representantes de tais 

instituições financeiras.  

 

Além disso, recomendações personalizadas oferecidas pelo júri contribuíram para 

melhorar a ideia do projeto, levando em consideração requisitos e prioridades 

específicos de financiadores em potencial, posicionando melhor os projetos em 

relação ao acesso a financiamentos. 

 

Embora os projetos tenham sido bem preparados, todos precisam focar em 

esclarecer melhor as fontes de financiamento, destacando o valor do orçamento 

assegurado. A quantificação dos impactos socioeconômicos e ambientais 

precisa melhorar, o que exige mais orientação da comunidade internacional.  

 

Esse evento também serviu para aumentar a colaboração entre os membros da Cities 

Climate Finance Leadership Alliance (CCFLA), muitos deles presentes como 

palestrantes ou participantes, além de atingir as metas da Leadership for Urban 

Climate Investment (LUCI). 

 

Oportunidades adicionais para continuar esta discussão serão oferecidas pelo 

Congresso Mundial ICLEI 2021-2022: O Caminho para Malmö, ocorrendo de 11 a 13 

de maio de 2022 em Malmö, Suécia. Durante esse evento de três dias, serão 

oferecidos treinamentos e workshops aprofundados sobre diferentes tópicos de 

desenvolvimento urbano sustentável, com o tema do financiamento sendo uma das 

principais linhas do Congresso Mundial do ICLEI 2021-2022. Para saber mais sobre o 

programa e como participar, recomendamos que você se inscreva para receber 

atualizações por meio do site Congresso Mundial do ICLEI 2021– 2022.  
 

 

https://www.citiesclimatefinance.org/
https://citiesclimatefinance.org/about/luci/
https://citiesclimatefinance.org/about/luci/
https://worldcongress.iclei.org/
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Anexo I. Agenda do evento 
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