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SOBRE O C40 CITIES FINANCE FACILITY
Sobre nós
O CFF é uma colaboração do C40 Cities Climate Leadership Group e da
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. O CFF apoia
cidades em economias em desenvolvimento e emergentes para desenvolver projetos
de infraestrutura até um estágio de financiamento para reduzir emissões de gases de
efeito estufa, limitando o aumento da temperatura global a 1,5 ° C acima dos níveis
pré-industriais e fortalecendo a resiliência contra os impactos da mudança do clima. O
CFF também foi eleito um projeto vencedor do prêmio 2020 das Nações Unidas para
a Ação Global do Clima na categoria de Financiamento para Investimentos Amigáveis
ao Clima.

Nossos objetivos
O objetivo final do CFF é reduzir as emissões de gases de efeito estufa e aumentar a
resiliência climática nas cidades, mobilizando financiamento para ações de mudança
climática no nível municipal por meio de projetos inclusivos e equitativos. O CFF visa
atingir os seguintes resultados:

• Financiamento sustentável de projetos de ação climática urbana;
•

Desenvolvimento da capacidade das administrações municipais para
mobilizar e acessar uma ampla gama de instrumentos de financiamento
para as mudanças climáticas; e
• Disseminação de conhecimento para além das cidades parceiras do
CFF através da aprendizagem entre pares e das partes interessadas do
CFF, apoiando também o trabalho de outras agências de desenvolvimento
e ajudando a informar os tomadores de decisões globais.
O CFF contribui para a implementação do Acordo de Paris, da Nova Agenda Urbana
e da Agenda de Ação de Addis Abeba. Também contribui para a Agenda 2030 para
o Desenvolvimento Sustentável (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), em
particular para o Objetivo 11, ao promover o desenvolvimento urbano sustentável,
resiliente e inclusivo. Além de proporcionar benefícios climáticos, o CFF também
visa promover a equidade, inclusão e benefícios adicionais dos projetos apoiados,
ajudando as cidades a financiar ações climáticas inclusivas, tais como:
• Maior acesso a empregos, especialmente para residentes de baixa renda
• Redução da pobreza e crescimento econômico
• Melhoria da qualidade do ar e saúde pública
• Igualdade de gênero
• Acesso equitativo a serviços, como transporte público de qualidade
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Nossos princípios orientadores
•

•

•

•

•

•
•
•

Impulsionado pela demanda-As cidades se inscrevem para receber apoio
do CFF em projetos que promovam suas prioridades
de
sustentabilidade. Após a aprovação dos parceiros financiadores do CFF, o
CFF fornece seu apoio com base nas necessidades e demandas identificadas
em conjunto entre a cidade e o CFF.
Focado na cidade - O CFF trabalha buscando alinhar-se com o interesses e
metas das cidades apoiadas e de seus projetos, ao invés de priorizar um
provedor de capital específico, mecanismo de financiamento ou empresa de
construção. As cidades e seus residentes são os beneficiários-alvo do CFF e
de suas intervenções.
Ação estratégica para a mudança climática - o apoio do CFF é direcionado
para projetos estratégicos e transformacionais apresentados nos planos de
desenvolvimento da cidade, orçamentos da cidade e, se disponível, ação
climática da cidade e planos de resiliência climática.
Sustentabilidade financeira e técnica - os projetos apoiados devem ser
baseados em um plano de viabilidade de operação e manutenção, bem como
de recuperação de custos, garantindo a sustentabilidade de longo prazo
do projeto.
Propriedade e desenvolvimento de capacidade - as administrações
municipais e seus funcionários são os principais atores no processo de
preparação do projeto. As cidades definem equipes de gerenciamento de
projetos e são as destinatárias de assistência técnica e desenvolvimento de
capacidade para a estruturação de projetos e uso de mecanismos de
financiamento.
Natureza catalítica - O CFF apoia as cidades no compartilhamento de seus
aprendizados e experiências.
Transparência - O CFF promove a transparência em todas as áreas do
projeto, inclusive na seleção de cidades e preparação de projeto.
Orientado para resultados - um objetivo principal é que os projetos atinjam
o fechamento financeiro.
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Tipos de projetos que o CFF apoiará
O CFF apoiará projetos concretos de infraestrutura de baixo carbono, tanto de
mitigação quanto de adaptação. Esses projetos também devem ter o potencial de
criar benefícios adicionais positivos. Abaixo estão alguns exemplos (não
exaustivos) de tipos de projetos que o CFF pode apoiar:
Energia:
▪ Eficiência energética em prédios municipais ou prédios administrados por municípios
▪ Eficiência energética na infraestrutura de água e esgoto
▪ Iluminação pública de baixa energia / LED
▪ Energia renovável, como painéis fotovoltaicos em telhados
Transporte:
▪ Bus Rapid Transit (BRT)
▪ Veículo leve sobre trilhos
▪ Mobilidade elétrica, em particular ônibus elétricos
▪ Ciclovias
▪ Sistemas de compartilhamento de bicicletas
Adaptação:
▪ Prevenção de inundações
▪ Gestão da água
Edifícios
▪ Eficiência energética em edifícios
A lista acima é ilustrativa e não completa. Esta lista é fornecida apenas para dar
uma indicação dos tipos de projetos que o CFF poderia apoiar.

Nível de maturidade do projeto para suporte CFF
O CFF visa apoiar projetos que alcançaram a fase de estruturação de projetos (ver
Figura 1) e estão buscando apoio direcionado ao desenvolvimento de business case,
estruturação financeira e avaliações de opções de financiamento e em um escopo
limitado de estruturação técnica e suporte de design. Em alguns casos, o suporte para
estudos de viabilidade pode ser considerado.
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Figura 1: Processo de desenvolvimento de projeto típico e áreas de apoio pelo CFF (destacado na caixa
vermelha)

Requisitos de comprometimento das cidades
As cidades precisam fornecer evidência de que os projetos apresentados ao CFF
para apoio estão incluídos nos planos de desenvolvimento da cidade relevantes e que
esses projetos têm o apoio político necessário para levá-los ao financiamento e à
realização. Para serem elegíveis para apoio, as administrações municipais precisam
ter recursos próprios alocados para a preparação do projeto e uma equipe de gestão
designada a contribuir para o projeto. Os projetos devem se alinhar e ajudar a
entregar os planos de ação da cidade para as mudanças climáticas, se esses planos
existirem. Para cidades do C40, forte preferência será dada para projetos que
estão presentes ou alinhados aos Planos de Ação Climática da cidade.
C40 Cities Finance Facility
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O QUE O CFF OFERECE ÀS CIDADES?
Assistência técnica prestada pelo CFF
A assistência técnica oferecida pelo CFF visa preencher as lacunas no
desenvolvimento
do
projeto
que a cidade é não capaz de preencher por si
só. Esse suporte é fornecido às cidades por meio de:
• Uma pessoa 100% dedicada ao projeto apoiado pelo CFF, baseada no de
departamento municipal relevante
• Apoio de especialistas nacionais e internacionais qualificados
• Acesso à vasta experiência técnica da GIZ, bem como do conhecimento
das redes temáticas do C40
• Conexões com outras cidades na rede C40 e além
A pessoa designada a apoiar o projeto do CFF na cidade, denominada/o Consultor/a
Sênior de Projetos (SPA), é um elemento central do apoio do CFF. Esta/e especialista
contratada/o localmente trabalha diretamente para o CFF durante todo o período de
apoio prestado à cidade. A função da/o especialista é coordenar a prestação de
assistência técnica, ajudar a cidade a construir uma equipe de projeto
forte entre os diferentes departamentos
da cidade e garantir
que o apoio fornecido atenda aos princípios de operação e objetivos do CFF.
Alguns exemplos da assistência técnica prestada pelo CFF às cidades parceiras
incluem, entre outros, a realização de estudos sobre estruturação técnica e financeira,
configuração organizacional, opções de financiamento, análise de custo-benefício

Figura 2 : Estrutura de apoio CFF às cidades
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Suporte para desenvolvimento de capacidade
Como parte da assistência técnica prestada às cidades, o CFF fornece apoio para o
desenvolvimento de capacidades na administração municipal. O CFF reconhece que as
cidades a que apoia precisam desenvolver e financiar continuamente novas infraestruturas de
baixo carbono que sejam resilientes ao clima e devem, portanto, desenvolver sua capacidade
e experiência na estruturação de projetos semelhantes no futuro. As atividades de
desenvolvimento de capacidade combinam treinamento personalizado para a cidade e
aconselhamento por consultores e assessores com contato direto à equipe da cidade projetos
(ver Figura 3).

Figura 3: abordagem geral da CFF para o desenvolvimento de capacidades

Qual suporte não será fornecido?
O CFF não oferece aportes financeiros diretos ou investimentos de capital em nenhum
projeto.

O CFF garantirá que o projeto será financiado com sucesso?
Como o CFF pode fornecer apenas assistência técnica e não capital financeiro, ele não
pode garantir que uma cidade financie com sucesso o projeto proposto. O CFF está,
no entanto, comprometido a desenvolver projetos até o ponto em que ele possa ser
facilmente financiado por um banco de desenvolvimento ou outro investidor
institucional ou privado
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CRONOGRAMA E PROCESSO DE APLICAÇÃO PARA 2021
Próxima chamada para candidaturas de cidades
O CFF selecionará projetos a partir de abril de 2021. O cronograma detalhado será
anunciado no site e no boletim informativo do CFF. Num primeiro momento, o portal de
aplicativos está aberto apenas para as cidades C40. Numa fase posterior, cidades não
C40 serão convidadas a se inscrever.
O prazo inicial para envio de candidaturas é 6 de junho de 2021. Candidaturas serão
analisadas assim que recebidas. Potenciais mudanças serão informadas no site do
CFF. Por favor, acompanhe o nosso site para as informações mais atuais sobre
a chamada de candidaturas.

Visão geral do processo de inscrição
• O envio de candidaturas deve ser feito online através do site: https:
•

// www.c40cff.org/apply
A equipe do CFF está disponível para apoiar as cidades através deste processo
de aplicação durante todo o período de candidatura. Entre em contato com a
equipe do CFF através do endereço contact@c40cff.org e dos Diretores
Regionais do C40 para mais informações.

Processo de seleção de cidades
O processo de seleção de cidades é competitivo. Após receber as candidaturas, o
CFF avalia as propostas para selecionar projetos para a devida diligência avançada. A
devida diligência avançada inclui discussões intensivas com as autoridades municipais
e um formulário de inscrição mais detalhado para o CFF para obter uma melhor
compreensão
do projeto proposto. Uma
análise
de
lacunas
técnicas também é realizada nesta fase.
O processo de candidatura inclui uma avaliação do potencial de um projeto para
contribuir com os objetivos de mitigação e adaptação da cidade e compreensão de
como o projeto contribui estrategicamente para a cidade. A candidatura também busca
considerar o impacto do projeto no desenvolvimento social e econômico da
cidade. Isso leva em consideração as melhorias para a qualidade de vida, potencial de
criação de emprego.
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O que acontece se uma cidade não tiver sucesso com sua
candidatura?
As cidades que não forem bem-sucedidas em suas candidaturas
permanecerão qualificadas para se candidatarem novamente, com o
mesmo projeto ou com outro, para receber apoio futuro do CFF. Todas as
cidades que se inscreverem receberão feedback sobre as mudanças que
podem ser feitas em seus projetos.

Uma cidade pode se candidatar com mais de um projeto?
Sim, as cidades são bem-vindas e incentivadas a se candidatar com mais
de um projeto. O CFF analisará todos os projetos apresentados e
trabalhará com as cidades para considerar o apoio a um ou mais
dos projetos apresentados.

CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DE PROJETOS
As candidaturas de projetos serão analisadas de acordo com os critérios
de elegibilidade e seleção, descritos abaixo:
Critérios iniciais de elegibilidade:
• Maturidade do projeto - O projeto deve ter atingido um nível mínimo de
maturidade para o suporte CFF. Para obter mais informações, consulte a seção
“Nível de maturidade do projeto para suporte CFF” acima.
•

Projeto de infraestrutura tangível - O projeto precisa ser um projeto
de infraestrutura. Planos, políticas ou campanhas não são elegíveis.

•

Completude da inscrição - A candidatura enviada ao CFF deve ser
completa com as informações relevantes disponíveis.

•

Para cidades C40 com as quais o CFF já trabalha - Diferenciação
do projeto CFF anterior. Para cidades com as quais o CFF já
trabalhou, o novo projeto proposto precisa ser de um tipo diferente de
apoio
fornecido
pelo
CFF
anteriormente.

Critérios de análise de candidaturas
Após serem considerados elegíveis, os projetos serão analisados com
base nos seguintes critérios:
• Potencial de escalabilidade e replicabilidade
• Benefício climático
• Financiamento
• Contexto da cidade
• Desafios de implementação
• Equidade e benefícios
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EXEMPLOS DE PROJETOS APOIADOS PELO CFF
Mobilidade elétrica em Jakarta
O CFF está apoiando Jakarta na implementação de uma frota de teste operacional
de 100 ônibus eletrônicos na rede da TransJakarta, o que contribuirá para a meta de
Jakarta de promover a aumentar a frota de transporte público em 60%, bem como
eletrificar 100% a frota da TransJakarta até 2030.
O projeto inclui a preparação de modelagem financeira para garantir que o projeto
alcançará viabilidade financeira e recursos financeiros. Para Jakarta, o projeto de
teste e sua preparação são vistos como uma oportunidade de aprender sobre a
tecnologia, operação e modelo de negócios das frotas de ônibus elétrico.

O CFF fornece o seguinte suporte:
•

Aconselhamento de opções de tecnologia / sistema e configuração técnica de
operações de mobilidade elétrica, bem como gerenciamento de conhecimento
associado aos parâmetros técnicos e econômicos de operações.

•

Desenvolvimento de um business case que possa aconselhar a viabilidade
financeira de projeto piloto de 100 ônibus elétricos levando em consideração
todos os parâmetros de custo relevantes, tarifa relativa à quilometragem,
parâmetros de contrato (riscos, compensação e duração) e requisitos de
subsídio.

•

Identificação de opções de financiamento aplicáveis / viáveis.

•

Desenvolvimento da Análise de Custo Benefício Social (SCBA) para
estabelecer um caso de subsídio adicional para as operações da TransJakarta,
se necessário.

•

Estratégia de aquisição de piloto de 100 ônibus elétricos.
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Dakar - Melhorando a resiliência às enchentes causadas pela
mudança do clima
O CFF apoia a cidade no desenvolvimento hidráulico e paisagístico em uma bacia de
retenção de águas pluviais no distrito de Grand Yoff. Este projeto protege a cidade de
inundações causadas por fortes chuvas de curto prazo e busca resolver o problema
do despejo ilegal de águas residuais e resíduos domésticos na bacia e da vegetação
descontrolada na bacia.
A assistência do CFF permite que a cidade construa o business case para o projeto
e identifique as fontes de financiamento mais adequadas para o projeto.
A cidade está liderando o planejamento e a implementação do projeto, enquanto o
CFF está atualmente fornecendo o seguinte apoio:
•

Consultor técnico dedicado
baseado na administração da
cidade

•

Estudo de viabilidade técnica,
ambiental e econômica da
reabilitação da bacia de
retenção de águas pluviais

•

Estudo de opções financeiras

•

Avaliação de modelos para
fornecer a manutenção da bacia
de retenção desenvolvida

•

Apoio
na
realização
de
processos de consulta e campanhas de sensibilização para garantir o
envolvimento de longo prazo com o projeto de todas as partes interessadas

•

Estudos sobre o impacto econômico e social da desconexão de redes ilegais
de esgoto

•

Transferência de conhecimento sobre o planejamento de projetos semelhantes
e desenvolvimento de capacidade da equipe do projeto em Dakar
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Quito - Desenvolvendo trânsito limpo e rápido
A cidade de Quito foi pioneira na mobilidade elétrica no Equador ao implementar o
corredor BRT Central Trolleybuc em 1995. Atualmente, existem três corredores BRT
operando ao longo da cidade. Como membro do C40, Quito se compromete a substituir
todos os ônibus a diesel da cidade a partir de 2020. Além disso, o trólebus e parte das
frotas da Ecovía devem ser retirados de serviço devido à sua idade.
Este projeto promove a substituição de aproximadamente ônibus articulados a diesel,
trólebus e ônibus de 12 metros por ônibus elétricos e novos trólebus, por meio do
recurso a modelos de operação público-privada.
O objetivo do projeto é contribuir para o compromisso de Quito com o Acordo de Paris
e construir resiliência às mudanças climáticas, reduzindo as emissões de GEE no
Sistema Integrado de Transporte Público. A implementação deste projeto ajudará a
cidade a fornecer transporte limpo e rápido para mais de 150.000 novos usuários e
aproximadamente 600.000 usuários atuais de ambos os corredores. O projeto
também incluirá medidas para garantir o transporte para grupos vulneráveis em um
sistema de transporte inclusivo e seguro.
O C40 Cities Finance Facility está apoiando a cidade no desenvolvimento de dois
projetos de carbono zero que serão construídos na cidade nos próximos anos:
1. Eletrificação do corredor Ecovía BRT (Bus Rapid Transit), incluindo a
instalação de estações de recarga estratégicas ao longo da rota e aquisição
de 120 e-ônibus.
2. Extensão de 10,3 km do corredor
Central Trolebús, incluindo a construção de
dois terminais de ônibus e a aquisição de
129 ônibus elétricos.
A cidade de Quito pretende eliminar todos os veículos
movidos a combustíveis fósseis do centro histórico
até 2020 e do transporte público até 2030. O município, por meio de sua Secretaria de
Mobilidade, está liderando a implementação desse projeto. O CFF-C40 fornece
assistência técnica por meio das seguintes medidas:
•
•
•
•
•
•

Desenho de modelos de gestão para ambos os subprojetos, considerando
possíveis parcerias público-privadas ou delegação ao setor privado.
Criação de dois projetos financiáveis para obtenção de financiamento para
execução do projeto.
Definição da melhor tecnologia de ônibus elétrico para a cidade.
Elaboração de modelo de gestão e business case para os subprojetos.
Elaboração de propostas para ambos os projetos.
Desenvolvimento de banco de desenvolvimento de capacidades.
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Quezon City - Usando energia solar para promover energia limpa
O CFF contribui a instalar painéis de energia fotovoltaica em escolas para fornecer
energia limpa e confiável para Quezon City. O projeto cria resiliência para gerenciar
eventos climáticos extremos relacionados às mudanças climáticas, ao mesmo tempo
em que aumenta a geração de energia limpa e renovável na cidade.
A cidade, apoiada pelo CFF, desenvolverá o business case para telhados solares em
50 escolas públicas da cidade. A cidade será então capaz de instalar telhados solares
em todas as escolas públicas, prédios públicos e projetos de habitação social.
O projeto ajudará a cidade a reduzir os custos de energia das escolas, reduzindo o
consumo de eletricidade. Os recursos economizados podem ser alocados para a
compra de materiais educacionais, melhoria das instalações ou atualização de
habilidades para os professores. A energia solar limpa também ajudará a melhorar a
qualidade do ar e a reduzir a poluição do ar na cidade. O projeto fornecerá um modelo
replicável não apenas para a solarização de telhados na cidade de Quezon, mas
também na região metropolitana de Manila, dando um impulso nacional para o
desenvolvimento de energia solar no país.
O Grupo de Trabalho Técnico Solar de Quezon City (TWG) está liderando o
planejamento e a implementação do projeto, enquanto o CFF está atualmente
fornecendo o seguinte suporte:
• Consultor técnico dedicado baseado na administração municipal;
• Financiamento de estudos de viabilidade técnica necessários para tornar o projeto
financiável;
• Treinar funcionários da cidade para planejar e projetar sistemas solares
fotovoltaicos no telhado para edifícios públicos;
• Estudo jurídico e institucional para elaboração de editais, estratégias de
financiamento e modelos de contratos de investimentos de parcerias públicoprivadas (PPP)

O TWG usou uma matriz de critérios de seleção na escolha das 50 escolas que serão
instaladas com sistemas solares fotovoltaicos. As escolas foram distribuídas
igualmente nos 6 distritos políticos (8 por distrito) de Quezon City, com as vagas
restantes distribuídas em 2 escolas para crianças com necessidades especiais.
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