GCF Funding Requirements

Área de Resultados do GCF sobre Uso da
Terra, Desmatamento, Degradação
Florestal
• Reduzir o desmatamento oferece maior potencial de
mitigação a um custo baixo do que a florestação e
outras intervenções de gestão florestal
Onde o fundo pode agregar valor:
• O maior potencial de redução de emissões reside nas
grandes áreas de floresta tropical remanescentes na
América Latina e no Caribe, África Central e Ásia
• Existe a possibilidade de o Fundo utilizar o mecanismo
de pagamento com base em resultados de REDD +,
visando intervenções em grande escala
• Os esforços do Fundo terão de ter contextos
específicos: agricultura de pequena escala é um factorchave que merece enfoque em África

Investimento do sector privado e
da silvicultura
• Há oportunidades, em particular para o PSF se
concentrar em investimento privado nos sectores da
agricultura e da silvicultura
• Os projectos poderão incluir a agricultura e o combate
ao desmatamento
• Há uma clara necessidade de orientar a actividade do
sector privado à acção do REDD +, até agora, no
entanto, tem havido um sucesso limitado na obtenção
de financiamento privado significativo para actividades
de floresta- e as relacionadas com a utilização da terra.
• Abordagens potenciais utilizando as PPP para atrair
financiamento do sector privado incluem a promoção
das PPP na área florestal

Prioridade de investimento
transversal: finanças crescentes de
florestas e mudança climática

• Maior financiamento multilateral para florestas tem
se concentrado em actividades de preparação. O
Fundo tem o potencial para catalisar esforço
continuado e mais ambicioso
• Evitar o desmatamento evitado e fazer gestão
florestal sustentável também podem apoiar a
adaptação:
• A resiliência pode ser construída pela contribuição das
florestas para serviços de ecossistema ou o
fornecimento de produtos florestais não-madeireiros
• O investimento em gestão florestal pode aumentar o
número de pessoas empregadas no sector florestal

Prioridade de investimento
transversal: finanças crescentes de
florestas e mudança climática
Onde o fundo pode agregar valor:
• REDD+: Para máximo impacto, o Fundo pode optar por
fornecer financiamento baseado nos resultados de
iniciativas em países que mostram impulso claro para a
mitigação, bem como co-benefícios, tais como serviços
de ecossistemas e resultados de subsistência. O Fundo
também pode optar por fornecer financiamento
adicional para os países que já assumiram
compromissos de REDD +, para sustentar o impulso
político em torno de sua implementação
• Investir na governação reforçada incluindo os direitos à
terra e os regimes de posse será a chave para o sucesso

Justificativa para Envolvimento do
GCF:
Valor adicionado

Porque o envolvimento do GCF é fundamental para o projecto,
tendo em consideração outras alternativas.
Exemplo de projecto aprovado:
• "PROFONANPE argumenta que o apoio incremental de custo do
GCF é fundamental para reduzir o desmatamento e aumentar a
resiliência da população ao clima na área de intervenção,
beneficiando 120 comunidades com 20,413 habitantes. Os
recursos do GCF irão abordar as causas centrais subjacentes do
desmatamento através de uma estratégia que também fortalece
a resiliência das comunidades às cheias e secas mais frequentes.
Sem os fundos do GCF, recursos nenhuns estarão disponíveis para
a implementação das actividades propostas. Isso teria
consequências potencialmente negativas para o carbono
armazenado nas turfeiras de Datem del Marañón, como descrito
pelo cenário de referência ".

Os critérios de investimento:
Impacto Potencial
• Mitigação: toneladas de CO2eq. Para ser reduzida
ou evitada
Informado pela CIF FIP Indicador 1

• Adaptação: número de beneficiários
• Informado pela CIF PPCR A1.3
• REDD+: melhoria esperada na gestão de terra ou áreas
florestais que contribuam para a redução de emissões
• Indicador: Hectares de terra ou florestas sob melhor gestão
e mais eficaz que contribui para a redução de emissões de
CO2
• Podem recorrer a orientação do indicador CIF FIP

Os critérios de investimento:
Potencial da Mudança de Paradigma
Grau em que a actividade proposta pode catalisar
impacto para além de um investimento de projecto /
programa único:
1. Potencial para a ampliação e replicação
2. Potencial de conhecimento e aprendizagem
3. Contribuição para a criação de um ambiente
favorável
4. Contribuição para o enquadramento e políticas de
regulamentação
• Inovação: Por exemplo, promovendo novos segmentos
de mercado, criação de modelos de negócios e/ou o
desenvolvimento ou a adopção de novas tecnologias

Critérios de investimento:
Potencial de Desenvolvimento
Sustentavel

Benefícios mais amplos e prioridades: Ambientais, sociais e co-benefícios
económicos, incluindo o impacto do desenvolvimento sensível ao
género
Indicadores de exemplo incluem:
• Economic:Económicos: número total de postos de trabalho criados;
Quantidade de poupança em moeda estrangeira; Quantidade de déficits
orçamentários do governo reduzidos
• Sociais: Melhoria do acesso à educação; Melhoria da regulamentação
ou de preservação cultural; A melhoria da saúde e segurança
• Ambientais: melhor qualidade do ar; Melhoria da qualidade do solo;
Melhoria da biodiversidade
• Impacto no desenvolvimento sensível ao género: Proporção de homens
e mulheres em postos de trabalho criados
• Necessidades do Destinatário

Critérios de investimento:
Necessidades do Destinatário
Necessidades de vulnerabilidade e de financiamento do
país beneficiário e da população
1. Vulnerabilidade dos grupos de países e beneficiários
(Somente adaptação)
2. As necessidades financeiras, económicas, sociais e
institucionais
1.
2.

3.

Nível de desenvolvimento económico e social do país e da
população afectada
Ausência de fontes alternativas de financiamento (por
exemplo, fiscal ou saldo da lacuna de pagamento que
impede de responder às necessidades do país; e a falta de
profundidade e história no mercado local de capitais)
Necessidade de reforço das instituições e capacidade de
implementação.

Critérios de investimento:
Apropriação pelos Países
Apropriação pelos países do beneficiário da/e
capacidade de implementação, um projecto ou
programa financiado
• Existência de uma estratégia climática nacional e
coerente com os planos e políticas existentes
• Capacidade de entidades acreditadas e execução
de entidades para entrega
• Envolvimento com NDAs, organizações da
sociedade civil e outras partes interessadas
relevantes: o processo de consulta deve ser
enfatizado

Exemplos de projectos aprovados:
Necessidades locais
• "O projecto proposto centra-se em garantir que os
sistemas de alerta precoce e a informação de clima
gerada pelas redes de observação sejam feitos com o
objectivo de proteger vidas e meios de subsistência das
populações rurais e vulneráveis sujeitas a catástrofes,
insegurança alimentar e comunidades marginais"
• "O financiamento do GCF irá cobrir os custos adicionais
associados à movimentação da instalação de 29 km a
49 km da foz do rio para evitar possiveis impactos das
mudanças climáticas "
• "O projecto vai aumentar a resiliência do clima de
segurança da água para 105.000 pessoas mais
vulneráveis nas ilhas exteriores de Maldivas"

Critérios de investimento:
Eficiência e eficácia
Solidez da economia e, se possivel, financeira do projecto/programa
1. Relação custo-eficácia e eficiência:
1.
2.

2.
3.

Co-financiamento, investimentos de longo prazo mobilizados e
alavancados (somente mitigação)
Viabilidade financeira:
1.
2.

4.

Concessionalidade mínima de fundos do GCF, que pode incluir
subvenções, caso se justifique
Sem aglomeração no investimento do outro

Taxa económica e financeira de retorno com e sem o apoio do Fundo
Viabilidade financeira a longo prazo

Aplicação das melhores práticas

Proposta: documentos
complementares exigidos
• Carta da não-objecção da NDA
• Estudo de Viabilidade
• Modelo Financeiro Integrado com análise de
sensibilidade
• Carta de compromisso de co-financiamento
• Term Sheet
• Avaliação de Impacto Social e Ambiental (ESIA/AISA) e
Plano de Gestão Ambiental e Social
salvaguardas sociais e ambientais provisória da IFC

• Relatório de Avaliação ou Relatório de Due Diligence
• Calendário de implementação do projecto

Lacunas identificadas em
propostas agendadas
Relacionadas com a concepção e preparação do
projecto
• Plenitude do pacote apresentado
• Desempenho em relação aos critérios de
investimento
• Coerência com as políticas do GCF

Lacunas na plenitude do pacote
apresentado
Documentação necessária:
• Estudos de viabilidade
• Documentos de salvaguarda ambiental e social,
• Avaliações e analise de género ,
• Planos de aquisição,
• Breakdowns do orçamento detalhados,
• Avaliações de risco,
• Estruturas lógicas,
• Análises económicas,
• Consultas às partes interessadas
• Outras

Lacunas no desempenho em relação
aos critérios de investimento
• Alguns sugerem bons resultados de desenvolvimento ou
ambientais, mas não demonstram claramente uma forte
relevância e articulação com as mudanças climáticas
• Algumas propostas de mitigação não incluem metodologias
sólidas para calcular a redução de emissões
• Algumas propostas de adaptação carecem de uma forte
justificação de como conseguir o aumento da resiliência
• As propostas que não conseguem demonstrar a sustentabilidade
ou a capacidade de garantir que os resultados de mitigação
climática e/ou adaptação continuarão a ser alcançados a longo
prazo após o término do financiamento do GCF
• A adequação da concessionalidade solicitada em termos do
instrumento de financiamento proposto e o montante de
financiamento solicitado

Lacunas na coerência com as políticas
do GCF
• Salvaguardas Ambientais e Sociais (falta de qualidade
na avaliação)
• Princípios e padrões fiduciários (falta de qualidade dos
planos de aquisição e breakdowns de orçamento
detalhados)
• Quadro de Gestão de Resultados (necessidade de
melhorar o quadro lógico)
• Quadro de Gestão de Risco Financeiro (falta de
avaliação adequada dos riscos e identificação de
medidas de mitigação de risco)
• Política de Género (necessidade de avaliação de
género e análise)

