
[Fundo Verde para o Clima na promoção de 
investimento privado]

[PROMOÇÃO DO INVESTIMENTO PRIVADO]

[Fausto Neves]

[Ponto Focal do Fundo Verde para o Clima]

[Direção de Planeamento- MPFEA]

[LOGOTIPO DA 
ENTIDADE]



1. Fundo Verde para o Clima- GCF: Mandato e objetivo

2. Caraterísticas do GCF (Modalidade e Arquitetura)

3. Autoridade Nacional Designada- Tarefas e Responsabilidades

4. Entidades Acreditadas - Tarefas e Responsibidades

5. Papéis e Responsabilidades das Entidades Acreditadas

6. Prioridades de Investimentos do GCF

7. Atividades Elegíveis para Apoio do PPF

Conteúdo da Apresentação



❑ Entidade internacional responsável pela operacionalização do mecanismo
financeiro da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre as Mudanças
Climáticas também conhecida como UNFCCC (em inglês, United Nations
Framework Convention on Climate Change).

❑ Tem o mandato de fazer uma contribuição ambiciosa para a resposta
mundial conjunta às mudanças climáticas

❑ O objetivo é apoiar as necessidades dos países em desenvolvimento na
implementação de projetos que visem a promoção da mitigação das mudanças
climáticas e adaptação aos seus efeitos.

Fundo Verde para o Clima – GCF: Mandato e objetivos 



Caraterísticas do GCF: Modalidade de Funcionamento 

❑ Garantir que os países parceiros de desenvolvimento sejam autores do 

financiamento climático;

❑ Equilíbrio entre mitigação e adaptação;

❑ Investimentos planificados para impacto transformacional;

❑ Diversificação do portofólio das entidades acreditadas; 

❑ Variedade dos instrumentos financeiros, incluindo créditos, empréstimos, 

capital próprio, garantias;

❑ Alcançar investimentos privados através da Facilidade do Setor Privado (PSF).



Arquitetura de funcionamento 



Tarefas e Responsabilidades da Autoridade Nacional Designada 
(NDA, em inglês) Ponto Focal (FP)

❑ Em STP a AND para o GCF é a Direção do Planeamento do Ministério de

Planeamento, Finanças e Economia Azul/ Ponto Focal;

❑ O processo de seleção da AND e do Ponto Focal foi o primeiro passo

para o estabelecimento de ligação com o Fundo Verde para o Clima;

❑ Assegurar alinhamento estratégico entre o GCF e as prioridades do

Pais;

❑ Identificar entidades acreditadas para operar no País e nomear

entidades para acesso directo (nacional ou regional)



Entidades Acreditadas - Tarefas e Responsabilidades

❑ Instituições públicas, privadas, não-governamentais, nacionais,

regionais ou internacionais;

❑ Passam por um processo de “acreditação” que verifica, dentre outros

fatores, a capacidade da instituição de:

❑ Intermediar o desenvolvimento e apresentação de propostas de

financiamento para agentes públicos ou privados;

❑ Monitorar a gestão e a implementação de projetos e programas;

❑ Mobilizar recursos e fundos para co-financiamento de projetos e

programas.



Papéis e Responsabilidades das Entidades Acreditadas

Preparar propostas de 
projetos

Garantir a apropriação
do país

Avaliacao do projeto, 
estrutura, supervisão 
e avaliação

Monitoria e Relatórios

Assegurar que vão de encontro aos Critérios de 
investimento do GCF & verificar as lacunas

Seguir um processo consultivo, obter acordo com a 
AND

Auto-avaliacão, interagir com o Secretariado do 
GCF 

O mundo quer saber como estamos a evoluir



Prioridades de investimentos



Atividades Elegíveis para Apoio do PPF

❑ Estudos de Viabilidade e Pre-Viabilidade

❑ Desenho do Projecto

❑ Estudos do Impacto Ambiental, Sociais e de Género

❑ Pesquisa de Riscos

❑ Identificação de Indicadores do Programa/Projeto

❑ Serviços de Pré-contrato, incluindo a revisão de documentos de concurso

❑ Serviços de Apoio, e/ou outros serviços para estruturar financeiramente a
atividade proposta

❑ Outras atividades de preparação do Projeto, sempre que necessário, desde
que exista uma justificação suficiente


