FORMULÁRIO DE CANDIDATURA DE PROJETO
•
•
•
•
•

Nome do projeto:
Localidade:
Candidatura apresentada por (inclua o nome, título, departamento e detalhes de contato do
ponto focal da candidatura):
A sua organização e departamento são responsáveis pelo desenvolvimento e implementação
do projeto?
Este projeto está incluso planos de implementação como: plano de desenvolvimento local,
plano de desenvolvimento urbano, plano de ação climática, ou outro?

DESCRIÇÃO DO PROJETO
1. Please choose from the below Qual setor de infraestrutura o projeto cobre?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adaptação e resiliencia
Eficiencia energetica
Uso da terra e solucoes baseadas na natureza
Tecnologia de baixo carbono
Espacos publicos verdes
Transporte e mobilidade
Energia renovavel
Agua, saneamento e gestao de residuos
Edifícios
Outro

2. Este projeto tem como foco inicial adaptacao ou mitigacao a mudancas do clima?
3. Qual o estágio atual do projeto?
•
•
•
•
•

Concept/design/scoping
Pre-feasibility
Feasibility
Implementation
Don’t know/not clear yet

4. Quando o projeto deve comecar a operar?
5. Qual tipo de suporte está sendo buscado para o projeto?
•
•
•
•
•
•
•
•

Desenvolvimento de capacidades
Criação de parcerias
Desenvolvimento de modelo de negócios
Conectar o projeto a investidores privados
Buscar financiamento para o projeto, incluindo com investidores privados
Estruturação de projeto
Assistėncia técnica e suporte a definicao do projeto
Outros

6. Por favor, use o espaço abaixo para uma breve descricao do projeto, com informacoes sobre
o escopo, objetivo, e resultados esperados (máximo de 500 palavras)

IMPACTOS E BENEFÍCIOS ADICIONAIS
7. A. O projeto leva em conta aspectos de inclusão?
B. O projeto aborda aspectos de equidade?
C. O projeto leva em conta e contribui para uma resposta à pandemia do COVID 19?
D. O projeto tem co-benefícios adicionais ou impactos ambientais e socioeconômicos
esperados? Inclua os benefícios esperados em uma ou mais das categorias abaixo
• Impactos ambientais
• Impactos sociais
• Impactos econômicos
8. Os benefícios de adaptacao ou mitigacao do projeto ja estao estimados ou quantificaods?
9. O projeto é escalável e / ou replicável? Explique como
ESTUDOS PRELIMINARES
10. Há algum estudo técnico já realizado para o projeto proposto ou outros estudos e/ou projetos
em andamento ou concluídos que sejam relevantes para esta proposta?
11. Já foram realizados estudos de avaliação de impacto ou risco social, ambiental ou econômico
que relevantes para este projeto?
FINANCIAMENTO
12. Qual o custo total estimado do projeto? (Favor indicar em qual moeda)
13. Há recursos orçamentários (totais ou parciais) garantidos para implementação? Se sim, qual
o percentual garantido? Este orçamento está descrito em algum plano de investimento
(Municipal, Regional ou Nacional)?
14. A cidade pode realizar empréstimos ou mobilizar recursos externos privados para esse
projeto? Isso já foi feito anterorimente com outro projeto?
DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES
15. Como treinamentos para desenvolvimento profiissional ocorrem na prefeitura e departamentos
municipais?
•
•
•
•
•

Departamento de treinamento interno
Treinamentos personalizados internos
Treinamentos externos oferecidos por uma instituição específica
Treinamentos externos oferecidos por diversas instituições
Outro

16. Quais departamentos estão envolvidos nesse projeto? Favor incluit contatos se possível. Qual
a frequencia com a qual esses departamentos se encontram para discutir esse projeto?

POR FAVOR, INCLUA AQUI UM LINK OU ANEXO PARA OUTROS ESTUDOS OU
DOCUMENTAÇŌES QUE SEJAM RELEVANTES PARA CONSIDERAÇÃO. POR FAVOR, INCLUA
AQUI UM ORGANOGRAMA DA SUA ORGANIZAÇÃO,CASO DISPONÍVEL
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