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PROCESSO SELETIVO DE CIDADES
MAIO, 2021

Implementing PartnerImplementing AgenciesFunding Partners



AGENDA

• Boas vindas e preparação – Diretor Regional do C40 (5’)
• Introdução ao CFF e apoio ofertado (10’)
• Processo Seletivo de Cidades do CFF (15’)
• Perguntas e Respostas (30’)

2



3

Visão geral sobre CFF 
O CFF fornece apoio às cidades no desenvolvimento de seus projetos e ações climáticas de modo a 
facilitar a habilitação para financiamento e a ligação  aos mecanismos de financiamento mais 
adequados.

ENTREGAS ATRAVÉS DE: 
1) Desenvolvimento de capacidades, 2) Assistência 
Técnica,3) Criação, curadoria e disseminação do 

conhecimento, 4) Comunicações e eventos,5) 
Engajamento e parcerias

1- Habilitação para 
Financiamento
de projetos de infraestrutura 
de mudança climática em 
cidades ao estado de 
habilitação financeira ambos
para o projeto e a instituição 
implementadora/ 
administração municipal

2 – Ligação com 
financiamento

Apoiar as cidades no 
processo político e nas 

negociações com 
instituições financeiras e 
prestadores de serviços.

3 – Replicação e aumento de escala

Apoio às cidades por meio de capacitação, 
treinamento, conhecimento e aprendizagem 
para ampliar projetos existentes ou replicar 
projetos em outras cidades (C40 e além)

C40 e GIZ co-lideram o CFF. GIZ é o principal veículo de 
implementação, com o C40 fornecendo o engajamento 

político e contribuindo para a direção/integração. 
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CFF Projects and Cities
18 cidades e 
20 projetos na 
Ásia, África e 
América Latina

Em Setores Chave: 
• Mobilidade,
• Adaptação
• Energia
• Resíduos



MODALIDADES DE FINANCIAMENTO 
POTENCIAIS DOS PROJETOS CFF

Quezon City
Rio de Janeiro

Curitiba

Tshwane 

Jakarta
Monteria

Monterrey
Quito

Bucaramanga
Cali

eThekwini
(Durban)

• Fundos climáticos internacionais
• Bancos de desenvolvimento 
• Parcerias público-privadas

• Contrato de construção ou de 
serviço

• Arranjos de aluguel
• Concessão, construção-

operação-transferência
• Fundos de investimento em 

infraestrutura
• Responsabilidade social 
• Orçamento Municipal
• Transferências nacionais
• Investimento privado
• Instituições para subvenções



Seleção de cidades 2021
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Desenvolvendo projetos para tratar da mudança climática em cidades



Processo de seleção de cidades 2021

TIPO DE PROJETOS

NÍVEL DE MATURIDADE DO PROJETO

REQUISITOS PARA APROPRIAÇÃO E 
RESPONSABILIDADE DO PROJETO PELA CIDADE
COMO É O APOIO DO CFF?

LINHA DO TEMPO E PROCESSO DE APLICAÇÃO

CRITÉRIOS PARA A SELEÇÃO DE PROJETOS



CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE:
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Escalabilidade e potencial de 
replicação

Benefício climático

Financiamento

Contexto da cidade

Desafios de implementação

Equidade e benefícios

O CFF pode chegar à cidade solicitante nesta fase para 
solicitar informações adicionais sobre o projeto

Maturidade do Projeto

Projeto tangível de infraestrutura
(planos e políticas não são elegíveis 
eligible) 

Integralidade da aplicação

Diferenciação em relação ao 
projeto anterior da CFF

ANÁLISE ADICIONAL: 



TEMAS DE PROJETOS:
ENERGIA

• Eficiência 
energética na 
infraestrutura de 
água e águas 
residuais

• Sist. Baixa Energia/ 
LED Iluminação 
Pública

• Energia renovável
(Telhado FV)

• Waste to Energy 
(Digestão
anaerobia de 
residuos organicos)

EDIFICAÇÕES
• Eficiência 

energética em 
prédios municipais 
e prédios 
administrados pela 
prefeitura

• Retrofit para 
prédios municipais

TRANSPORTE
• Ônibus de Transito 

Rápido (BRT)  e 
Veículo Leve sobre 
trilhos (VLT)

• Mobilidade elétrica 
(ônibus elétricos) 

• Trânsito não-
motorizado

• Ciclovias
• Sistemas de 

compartilhamento 
de bicicletas 

ADAPTAÇÃO
• Prevenção de 

enchentes

• Gestão da água

• Gerenciamento de 
resíduos

• Soluções baseadas 
na natureza

• Projetos de 
resiliência
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O CFF tem como objetivo apoiar projetos que atingiram a fase de definição do escopo do
projeto e estão buscando apoio direcionado ao desenvolvimento de casos comerciais,
estruturação financeira e avaliações de opções de financiamento e em um escopo limitado
de estruturação técnica e apoio ao projeto. Em alguns casos, o apoio para estudos de pré-
viabilidade pode ser considerado.

APOIO CFF E MATURIDADE 
DO PROJETO

Operação e Manutenção

Implementação do Projeto

Identificação do Projeto

Priorização do Projeto

Definição do Escopo

Programação do Projeto

Planejamento
Investimento 
em 
Infraestrutura

Ciclo do Projeto

Acordos Financeiros

Estudos de Viabilidade Estudos de Pré-viabilidade

Ligando Projetos ao Financiamento



REQUISITOS PARA APROPRIAÇÃO 
E RESPONSABILIDADE DO 
PROJETO PELA CIDADE

• As cidades precisam fornecer provas de que
os projetos de apoio estão presentes nos
planos de desenvolvimento da cidade e que
estes projetos têm o apoio político
necessário para levá-los ao financiamento e à
realização.

• Ao longo de toda a parceria, as cidades
permanecerão responsáveis pelo processo de
preparação do projeto. O compromisso
político e a provisão de recursos suficientes
da equipe é, portanto, fundamental.

• Para serem elegíveis para apoio, as
administrações municipais precisam ter a
capacidade de definir uma equipe de
gerenciamento de projeto que seja
responsável pela coordenação geral do
processo de preparação do projeto.

Os projetos DEVEM ter o apoio político necessário para facilitar 
o financiamento e levá-los à implementação.

• O ideal seria que os projetos se
alinhassem e ajudassem a concretizar
os planos de ação climática da
cidade, caso esses planos existam.

• Para C40 Cities, será dada forte
preferência aos projetos que são
apresentados nos Planos de Ação
Climática da cidade.



O QUE O CFF OFERECE ÀS CIDADES?
Assistência técnica prestada pelo CFF
O apoio fornecido pelo CFF visa permitir que as cidades preparem projetos de
infraestrutura prontos para financiamento com uma possível ligação com o
financiamento para implementação. Este apoio é fornecido às cidades através de
uma combinação dos seguintes fatores:
• Uma pessoa dedicada do CFF,  baseada no departamento municipal 

pertinente.
• Especialistas qualificados, nacionais e internacionais, de curto e longo 

prazo.
• Acesso à experiência global e às melhores práticas.
• Conexões peer-to-peer de outras cidades da rede C40 e além.
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ESTRUTURA DE APOIO DO CFF ÀS 
CIDADES
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Ao longo de toda a parceria, as 
cidades permanecem 
responsáveis pelo processo de 
preparação do projeto. 

Parceiros 
Implementadores

C40 & GIZ

Assessor Sênior de 
Projetos dedicado 
situado na cidade

Consultores 
Nacionais

Consultores 
Internacionais

Unidade Implementadora 
de Projetos da Cidade

Gerente de 
Projetos na 

cidade

C40 Cities Finance Facility
Cidade



LINHA DO TEMPO E 
PROCESSO DE APLICAÇÃO

Portal de 
Aplicação 

Aberto

New Partner  
Cities 

Abril 19 Abril 21-23

Cartas de 
convite 

enviadas aos 
prefeitos

https://www.c40cff.org/apply

Aviso de 
cidades 

selecionadas 

Setembro

Webinars 
informativos 

para as 
cidades

Abril 3-12

Último dia 
para enviar 
inscrições

Junho 6

Lembre-se!

Due
diligence

para 
projetos pré-
selecionado

s

Julho - Agosto

As cidades são bem-
vindas e encorajadas a 
se candidatarem com 
mais de um projeto 

http://www.c40cff.org/apply


O QUE VEM EM 
SEGUIDA?
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Se o projeto for
considerado de alto
potencial, ele avançará
para um processo de
due diligence.

MISSÃO DUE DILLIGENCE

Os departamentos da cidade serão contatados para
obter uma melhor compreensão do processo, dos
desafios e riscos potenciais, bem como das diferentes
partes interessadas envolvidas.

Se o projeto não
atender aos requisitos
do CFF.

A cidade será contatada com um feedback sobre a 
razão pela qual o CFF decidiu não proceder com ela 

Lembre-se!



CONTATO E FAQ

Para perguntas adicionais, por favor, entre 
em contato com contact@c40cff.org

A fim de garantir a transparência durante todo o
processo, atualizaremos nosso FAQ no site
todas as segundas-feiras, adicionando
informações atualizadas e as últimas perguntas que
recebemos das cidades.

mailto:contact@c40cff.org
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PERGUNTAS & 
COMENTÁRIOS

Para perguntas adicionais, por favor, 
entre em contato com 
contact@c40cff.org



Obrigado(a)!


