UK PACT
VISÃO
GERAL

UK PACT: Partnering for
Accelerated Climate Transitions
UK PACT é um programa de £60milhões
•

UK PACT é financiado pelo
Ministério de Negócios, Energia
e Estratégia Industrial do Reino
Unido (BEIS), e entregue nos
termos do portfolio de
Financiamentos Climáticos
Internacionais do Reino Unido

•

UK PACT entregará GBP 60
milhões entre 2018-2022,
através de Country
Programmes, Skill-Shares and
Secondments e the Green
Recovery Challenge Fund

•

UK PACT está trabalhando com
países de grande ambição na
Ásia, África e América Latina, e
atualmente possui programas
na China, Colômbia, Malásia,
México e África do Sul

The Green Recovery Challenge Fund terá foco nos seguintes países*

Argentina

Quênia

Bangladesh

Brasil

China

Colômbia

Etiópia

Índia

Indonésia

Malásia

México

Nigéria

Peru

África do Sul

Tailândia

Vietnã

*as bandeiras sombreadas se referem aos países que já recebem a modalidade UK PACT Country Programmes

UK PACT: Partnering for
Accelerated Climate Transitions
MISSÃO E VISÃO

ISSO SERÁ ALCANÇADO ATRAVÉS:

•

•

do trabalho com países parceiros para melhorar a
capacidade de instituições-chave para reduzir
emissões e fomentar o crescimento econômico
inclusivo

•

da abordagem para endereçar barreiras e restrições
para o crescimento verde

•

da busca de oportunidades de maior ambição
climática

•

•

UK PACT é uma programa de desenvolvimento de
capacidades, nos termos do International Climate
Finance, do Reino Unido. Faz parte do compromisso
do Reino Unido de entregar GBP 5,8 bn em
Financiamento Climático Internacional até 2021.
O programa apoia países para implementar e
aumentar as suas ambições de redução de emissão
de carbono, em linha com as suas Contribuições
Nacionalmente Determinadas (NDCs), e cumprir a
meta do Acordo de Paris de 2015 para limitar
mudanças climáticas.
A orientação do UK PACT ocorre conforme a
demanda, ajustando-se às principais áreas de foco
com base nas necessidades e prioridades setoriais
dos países parceiros

UK PACT – Estrutura do Programa
Um modelo de entrega flexível, com base na demanda, para apoiar mudanças transformacionais
UK PACT é projetado para ser flexível e adaptável, tendo 3 componentes essenciais em seu modelo de
entrega. BEIS encontrou um parceiro para liderar a entrega de cada componente:
VISÃO GERAL ESTRATÉGICA
1. COUNTRY PROGRAMMES:

2. GREEN RECOVERY CHALLENGE FUND
(GRCF):

Apoiar projetos inovadores em países
parceiros para realizar desenvolvimento de
capacidades alinhada ao contexto do país e à
demanda dos stakeholders
governamentais

Apoio a projetos de desenvolvimento de
capacidade inovadora para promover soluções
de baixa emissão de carbono e uma recuperação
verde, resiliente e inclusiva em uma gama mais
ampla de países

3. SKILL-SHARES AND SECONDMENTS:

Fornecer tanto o compartilhamento de
competências ponto-a-ponto de curto prazo a
países parceiros, e secondments de longo
prazo em instituições-chave

MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E APRENDIZAGEM

Apoio à ‘recuperação verde’
UK PACT é um programa de longo prazo que presta apoia
ativo a esforços de recuperação econômica verde e
inclusiva para o governo, empresas e a sociedade civil
• Após a tensão gerada pela COVID-19,
uma recuperação célere e sustentável será
prioridade para o governo e empresas
• UK PACT tem um papel importante a
desempenhar contribuindo para a recuperacao e
assegurando uma ‘recuperação verde’ global

• As propostas de projetos devem contribuir para
os esforços de recuperação verde, em linha com
a redução de emissões e com os objetivos de
recuperação econômica
• Nossas avaliações de risco robustas e
estratégias de mitigação assegurarão que os
projetos tenham as necessárias flexibilidade e
adaptabilidade devidamente incorporadas

GRCF
VISÃO GERAL

Green Recovery Challenge Fund
O que é

£12M

RECUPERAÇÃO VERDE

SUBSÍDIOS DE
ATÉ £500.000

O que estamos
buscando?
Estamos buscando ideias inovadoras que abordem
desafios específicos de baixa emissão de carbono,
mostrem resultados mensuráveis, promovam a
inclusão social e inspirem ações futuras, a fim de
incrementar a ambição climática em escala, apoiando
países na reconstrução das suas economias após a
epidemia da COVID-19.
As inscrições estão abertas a organizações não
governamentais (ONGs) internacionais e locais,
organizações de sociedade civil, institutos de pesquisa
e empresas no setor privado. Cada projeto tem o
potencial de ser premiado com até £500.000 durante o
período de implementação de 12 meses.

Exemplos de atividades que prevemos que o fundo
deva incluir:

INCREMENTAR
COMPETÊNCIAS EM
INSTITUIÇÕES-CHAVE
ATRAVÉS DE TREINAMENTOS
RECOMENDAR NOVAS
POLÍTICAS OU
FERRAMENTAS PARA
ACELERAR A REDUÇÃO DE
EMISSÕES
CRIAR PRODUTOS DE
CONHECIMENTO E
COMUNICAÇÃO (EX.,
TRABALHOS DE PESQUISA)
FORTALECER REDES DE
ATORES-CHAVE PARA
IMPULSIONAR AÇÕES
CLIMÁTICAS.

The Green Recovery Challenge Fund difere de
outras partes do UK PACT, a saber, os Country
Programmes
Categoria

GRCF

Country Programmes

Janelas temáticas

Projetado para as prioridades
de países específicos

Financiamento de projetos
de desenvolvimento de
capacidades
Projetos de um único país
Projetos regionais e
multipaíses
Países

Áreas de foco

TEMAS PARA
A SEGUNDA
RODADA DO
FINANCIAMENTO

Tema 1

Soluções com
base na natureza
NatureBased
Solutions

Soluções com base na natureza:
Promoção de agricultura e silvicultura sustentáveis
LOCALIZAÇÃO

AÇÃO

•

O aumento da agricultura e silvicultura sustentáveis que
incluam práticas agroflorestais, silvopastoris e
regenerativas desempenharão um papel crucial no apoio da
recuperação ecológica e na abordagem da mitigação
climática, especialmente na América Latina e África
Subsariana.

América Latina e África Subsariana

CONTEXTO
No mundo todo, as mudanças climáticas representam
um risco sistêmico para as economias e sociedades. A
COVID-19 exacerbou os impactos das práticas e sistemas
agrícolas insustentáveis.
As economias latino-americanas e africanas têm fortes
contribuições do setor agrícola. Entretanto, a falta de uma
gestão agrícola sustentável robusta e cadeias de
suprimento resilientes prejudica a capacidade de cumprir as
metas climáticas do Acordo de Paris e apoiar a
recuperação da pandemia no longo prazo.

Essas práticas incluem o uso sustentável de terras, a
recuperação do solo, bem como a integração do sequestro
de carbono, a fim de alcançar uma produção agrícola
sustentável ao mesmo tempo em que se reduz emissões.
Apoiar a gestão e o incremento de práticas agrícolas
sustentáveis pode fornecer um estímulo para a economias
rurais e a criação de empregos. Também pode permitir a
restauração e proteção do meio ambiente, para ajudar o
desenvolvimento no longo prazo, associado ao aumento da
segurança dos alimentos.

Soluções com base na natureza:
Promoção de agricultura e silvicultura sustentáveis
ESCOPO
• Implementação e fortalecimento das políticas,
práticas de monitoramento, relatórios e verificação
(MRV) visando uma gestão de terras agrícolas
sustentável, que inclua práticas agroflorestais,
silvopastoris e regenerativas.
• Aumentar a consciência e a capacitação para o
agroflorestamento e a recuperação dos solos
degradados de práticas agrícolas, i.e., através de
práticas silvopastoris, melhorias nos rendimentos,
diversificação, transparência, agrotóxicos
sustentáveis, biodiversidade do solo e sequestro
de carbono.
• Desenvolver modelos de negócios que possam
ser escalados e melhorar a demanda do mercado
por cadeias de suprimento sustentáveis que visem
commodities locais de desmatamento zero,
incluindo comida, plantações, e madeira e carvão
sustentáveis.

FORA DO ESCOPO
• Projetos com foco no florestamento puro e
silvicultura que NÃO inclua práticas agroflorestais
e silvopastoris, conforme definido no escopo.
• Projetos sem ênfase em práticas de mitigação
para soluções com base na
natureza/agroflorestais (i.e., projetos com foco
principal em adaptação).

Soluções com base na natureza:
Promoção de agricultura e silvicultura sustentáveis

EXEMPLOS DE PROJETOS
•

Desenvolver ferramentas digitais para auxiliar em data profiling com agroflorestamento e
responsabilidade climática, p. ex.: MRV de práticas silvopastoris, integração da cobertura
florestal e terras de pastagem.

•

Compartilhar melhores práticas e receber treinamento em práticas agroflorestais regenerativas
avançadas, tal como o sequestro de carbono.

•

Construir plataformas de partes interessadas e estratégias de rede para apoiar o acesso de
gestão agroflorestal e cadeias de suprimento sustentáveis entre agricultores de pequeno porte,
setor privado e o governo local, bem como apoiar as comunidades locais e indígenas.

•

Compartilhar conhecimento e fornecer treinamento sobre práticas de Regeneração Natural
Gerida por Agricultores (Farmer Managed Natural Regeneration, ou FMNR), o que permite
administrar a conservação do agroflorestamento degradado e o uso de terra sustentável.

•

Desenvolver ferramentas comerciais e de engajamento para possibilitar o aumento de cadeias
de suprimento sustentáveis associadas à produção agrícola.

PROCESSO DE
INSCRIÇÃO

Processo de Inscrição

Registro

Completar e
enviar EOI

Convite para
proposta
completa (em
caso de êxito)

Completar
e enviar
proposta
completa

10 Nov 2020

Até 14 Dez 2020

Fev 2021

Fev 2021

Processo de
auditoria (em
caso de êxito)

Acordos de
subsidios

Mar 2021

Abr 2021

Implementação
do
projeto

Abr / Maio 2021 em
diante

Fases da inscrição: Manifestação de
Interesse (EOI) e Proposta Completa
Manifestação de Interesse (EOI)

Proposta Completa

Capturar conceitos iniciais e avaliar
elegibilidade

Mais detalhes fornecidos em escopo completo do
projeto, atividades, gestão, risco e orçamento

INCLUI

INCLUI

•
•

•

•

Lista de verificação
de elegibilidade
Foco temático/
ajuste estratégico do
projeto
Informações sobre
implementação de
consórcio
Demanda dos
stakeholders

•

Potencial de impacto

•

Consideração de
gênero e inclusão

•

Principais riscos

•

Orçamento em linhas
gerais

•

•

•

Descrição integral do projeto
e dos critérios de mudanças
transformacionais (impacto,
sustentabilidade, apoio
político, alavancagem)
Análise completa dos
stakeholders e demonstração
de apoio/envolvimento de
beneficiários, incluindo
planos de comunicação
Análise de risco integral

•

Descrição da equipe de
entrega

•

Gestão de projetos e
financeira

•

Considerações de gênero e
inclusão

•

Plano de trabalho detalhado
do projeto

•

Orçamento detalhado

Os candidatos selecionados com êxito após a fase da proposta completa receberão o suporte e as orientações necessários
para assegurar que os projetos estejam integralmente alinhados às exigências do UK PACT (isso pode incluir orçamento e
marcos, monitoramento e relatórios, comunicações e suporte ao gênero e inclusão, entre outros aspectos)

Critérios seletivos – Manifestação de Interesse
APROVAÇÃO /
REPROVAÇÃO

60%

40%

ELEGIBILIDADE DO
PROJETO

POTENCIAL DE
MUDANÇAS
TRANSFORMATIVAS

CAPACIDADE DE
ENTREGAR

Critérios de Elegibilidade do Projeto
AJUSTE DE RELEVÂNCIA E ESTRATÉGIA

DURAÇÃO

• Acelerar a transição para reducao na emissão
de carbono e promover um futuro mais verde,
justo e resiliente

• Até 12 meses*

• Soluções com base na natureza na
América Latina e África Subsariana

• Até £500.000

• Transições de energia limpa na
e África Subsariana

ORÇAMENTO

• A ser pago em libras esterlinas
após conclusão de tarefas

ELEGIBILIDADE PARA A APD (Ajuda Pública
ao Desenvolvimento)

• Contribuir para a redução da pobreza,
desenvolvimento sustentável e/ou melhoria no
bem-estar da população do país

*Possibilidade de extensões do projeto além de um ano, dependendo de financiamento adicional para o programa do UK PACT

Critérios seletivos – Manifestação de Interesse
APROVAÇÃO /
REPROVAÇÃO

60%

40%

ELEGIBILIDADE DO
PROJETO

POTENCIAL DE
MUDANÇAS
TRANSFORMATIVAS

CAPACIDADE DE
ENTREGAR

Principais critérios seletivos
Mudanças transformacionais:
A fim de reduzir emissões de forma sustentável e
mudar para padrões de desenvolvimento com
menor emissão de carbono, países precisam de
intervenções que possam catalisar mudanças
adicionais. Isso significa contribuir para
‘mudanças transformacionais’ estimulando outros
a adotar, replicar e aumentar a escala de
atividades bem-sucedidas, além de
facilitar mudanças significativas institucionais e
políticas em direção a um futuro com baixa
emissão de carbono.

Orientação conforme
a demanda:
Todas as propostas de projetos devem
identificar os beneficiários que assegurarão
a adesão e absorção do desenvolvimento
de capacidades proposto. Candidatos
devem ter um forte network no país em
questão e planos de engajamento bem
desenvolvidos, a fim de assegurar
aceitação dos resultados dos projetos

Principais critérios seletivos
– Igualdade de Gênero e
Inclusão Social (GESI)
Apoiar uma transição para baixa emissão de carbono
inclusiva e uma recuperação econômica verde e resiliente,
necessárias para reduzir a pobreza em países parceiros,
contribuindo para os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável das Nações Unidas.

NÃO-CONFORMIDADE

GESI Unaware/Blind

CONFORMIDADE MÍNIMA

GESI Neutral

EMPODERAMENTO

GESI Sensitive

Consideração de igualdade de gênero e inclusão constituem uma
exigência básica para assegurar que danos não sejam gerados
Não Agrida | Certifique-se de que nenhuma intervenção levará a
impactos negativos relativos a gênero e/ou discriminação

TRANSFORMAÇÃO

GESI Transformative

Critérios seletivos – Manifestação de Interesse
APROVAÇÃO /
REPROVAÇÃO

60%

40%

ELEGIBILIDADE DO
PROJETO

POTENCIAL DE
MUDANÇAS
TRANSFORMATIVAS

CAPACIDADE DE
ENTREGAR

Principais critérios seletivos
CAPACIDADE DE
ENTREGAR:
A capacidade de entregar o projeto será avaliada para
determinar a probabilidade estimada de um projeto bemsucedido.
A organização responsável pela implementação possui as
competências, conhecimento e experiência para entregar o
projeto de construção de capacidades?
O projeto proposto tem um modelo adequado, incluindo um
plano claro, lógico e exequível?

Critérios seletivos – Proposta Completa

POTENCIAL DE
MUDANÇAS
TRANSFORMATIVAS

CAPACIDADE DE
ENTREGA

DESENVOLVE E CONSTRÓI COM BASE NAS INFORMAÇÕES
REUNIDAS NO EOI

CUSTO-BENEFÍCIO

Critérios seletivos – Custo-Benefício

ECONOMIA

EFICIÊNCIA

EFETIVIDADE

Comprar as coisas certas
pelo preço certo

Fazer as coisas certas
no tempo certo

O resultados esperados
estão sendo entregues

EQUIDADE
Os Impactos são igualmente distribuídos

Como se
inscrever
através do
portal de
inscrições
www.ukpact.co.uk/apply-now

Como se inscrever através
do portal de inscrições

Como se
inscrever
através do
portal de
inscrições

Como se
inscrever
através do
portal de
inscrições

Qual é o próximo passo?
•

Se ainda não o fez, verifique as condições de elegibilidade e
leia as descrições do tema

•

O material de apoio, incluindo o Documento de Diretrizes e
o modelo de Manifestação de Interesse estão disponíveis no
site www.ukpact.co.uk/green-recovery-challenge-fund

•

Depois disso, a partir de 10 de Novembro de 2020, às
12:00GMT, registre-se no portal e dê início à sua inscrição!
www.ukpact.co.uk/apply-now

Registro disponível na próxima semana
Inscrições abertas 10 de Novembro de 2020 às 12:00GMT

www.ukpact.co.uk/green-recovery-challenge-fund

