
O City Climate Finance  
Gap Fund

O Gap Fund prepara o caminho 
para cidades hipocarbónicas, 
resilientes e acolhedoras.



 
O City Climate Finance Gap Fund  
O Gap Fund ajuda a desenvolver ambiciosos projetos de infraestruturas em cidades que 
se pretendem menos emissoras de carbono, mais resistentes às crises e melhores para 
viver. Proporciona assistência técnica a cidades de países emergentes e em desen-
volvimento na fase inicial do planeamento e na preparação de projetos. Desbloqueia 
um conjunto de projetos de investimento urbano financeiramente viáveis capazes de 
contribuir para a transformação da vida local, para a concretização dos objetivos cli-
máticos mundiais e para uma recuperação «verde».

Planeamento/
desenvolvimento 
de estratégia

Recolha de dados

Definição e 
compromisso de 
consecução de 
objetivos

Análises, cenários 
e prestação de 
informação

Elaboração de uma 
estratégia para o 
clima

Reforço de 
capacidades

Reforma 
institucional e 
diálogo sobre as 
políticas

Viabilidade, estruturação e 
elaboração de projetos

Viabilidade

Adjudicação

Definição de 
projetos/pré-
viabilidade

Iniciação/definição 
de projetos

Pré-viabilidade

Operação de 
financiamento/
investimento

Pré-construção

Execução 
Construção 
Exploração

Âmbito das atividades  
do Gap Fund

O Gap Fund é operacionalizado pelo Banco Europeu de Investimento (BEI) e pelo Banco 
Mundial. O BEI estabeleceu uma parceria com a Deutsche Gesellschaft für internatio-
nale Zusammenarbeit (GIZ), que prestará a assistência técnica em representação do 
BEI.
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DESTINATÁRIOS
Todas as cidades dos países de baixo e médio rendimento incluídos na Lista de beneficiários 
de APD do CAD da OCDE. 

As cidades, as autoridades municipais ou os governos locais podem candidatar-se dire-
tamente à prestação de apoio sob a forma de aconselhamento e assistência técnica. Os 
organismos e os ministérios nacionais, as associações de municípios, as empresas munici-
pais, os prestadores privados de serviços urbanos, os agentes urbanísticos e os bancos de 
desenvolvimento municipais e nacionais podem candidatar-se em representação de cida-
des, autoridades municipais e governos locais.

As candidaturas podem ser apresentadas relativamente a uma cidade ou a um grupo de ci-
dades participantes num programa conjunto. Cada candidatura pode ter por objeto uma ou 
mais atividades elegíveis.

ÂMBITO
Setores elegíveis
•  Mobilidade urbana sustentável
•  Eficiência energética e pequenos projetos de energias renováveis, incluindo reabilitação 

de edifícios, iluminação urbana, aquecimento e arrefecimento urbano
•  Gestão de resíduos sólidos e atividades da economia circular
•  Gestão da água e das águas residuais
•  Ecologização de zonas urbanas, soluções baseadas na natureza, infraestrutura azul/ver-

de, recuperação de ecossistemas/planeamento urbano centrado em ecossistemas
•  Edifícios ecológicos, incluindo materiais de construção sustentáveis e compatíveis com o 

clima e eco-bairros
•  Adaptação a vulnerabilidades climáticas identificadas
•  Habitação acessível numa ótica de eficiência energética
•  Programas de investimento multissetoriais para zonas específicas, incluindo beneficiação 

de bairros degradados/de génese informal, reconversão de espaços industriais devolutos, 
expansão urbana ou desenvolvimento de corredores urbanos

Atividades elegíveis: alguns exemplos

•  Desenvolvimento de uma estratégia para o clima nas cidades e produção de análises apro-
fundadas destinadas a avaliar o potencial em termos de ação e resiliência climática dos 
planos, estratégias e programas de investimento

•  Reforço de capacidades em matéria de desenvolvimento urbano hipocarbónico e resisten-
te às alterações climáticas

•  Estabelecimento de uma ordem de prioridades de investimento no âmbito de uma estraté-
gia para o clima ou de um programa de investimento climático

•  Definições conceptuais do projeto e elementos dos estudos de pré-viabilidade
•  Reforço da abordagem ao financiamento do projeto
•  Estabelecimento de parcerias com outras fontes de apoio para as fases ulteriores da ela-

boração do projeto
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https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/daclist.htm
https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/daclist.htm


Supported by:

based on a decision of the German Bundestag

COMO PROCEDER
1.  Preencha o formulário de manifestação de interesse em www.citygapfund.org. 

2.  A equipa do Gap Fund analisará e avaliará a manifestação de interesse. 

3.  Se a proposta for elegível para a prestação de aconselhamento e assistência técnica, 
o BEI ou o Secretariado do Gap Fund no Banco Mundial procederão a uma avaliação 
pormenorizada da proposta. Os candidatos podem ser convidados a apresentar 
elementos adicionais e esclarecimentos por ocasião de uma reunião virtual ou pre-
sencial.

4.  Se a candidatura for aprovada, a equipa do Gap Fund e o candidato definirão o Cader-
no de Encargos para a assistência técnica, a qual pode ser prestada diretamente pela 
equipa do Gap Fund ou com o apoio de consultores externos.

Depois de receber assistência do Gap Fund
O Gap Fund pode continuar a ajudar as cidades que beneficiaram do seu apoio, associan-
do-as a outros programas ou mecanismos de elaboração de projetos para a obtenção 
de subvenções ou assistência adicionais, sempre que possível, nomeadamente no que 
diz respeito aos requisitos dos projetos e à preparação e apresentação de candidaturas.

Os candidatos aprovados não incorrem na obrigação de contrair empréstimos junto do 
BEI ou do Banco Mundial para financiar os respetivos projetos. Do mesmo modo, nem 
o BEI nem o Banco Mundial incorrem na obrigação de conceder empréstimos para 
projetos que tenham recebido apoio do Gap Fund. 

Mais informações
Visite  www.citygapfund.org 
designadamente a secção «Perguntas mais frequentes»  
https://www.citygapfund.org/frequently-asked-questions 

Contactos  
Secretariado do Gap Fund no BEI    
gapfund_technicalsecretariat@eib.org   

Secretariado do Gap Fund no Banco Mundial 
GapFund@worldbank.org
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