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• Comunicações Nacionais (NC):
desde 1995
• Até USD 500.000 de fundos
reservados (fora do STAR)
• Relatórios bienais de atualização :
desde 2012
• Até USD 352.000 de fundos
reservados (fora da STAR)
• Os países podem decidir
adicionar recursos de sua STAR
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O papel do GEF no ETF (marco de transparência
aprimorada)
Apoio de capacitação

Apoio para elaboração de relatórios

• A COP 21 instou o GEF a tomar providências
para apoiar o estabelecimento e operação da
Iniciativa de Capacitação para a
Transparência (CBIT) no GEF-6 e ciclos
futuros
• Três objetivos do CBIT :
• Fortalecer as instituições nacionais para
atividades relacionadas à transparência
de acordo com as prioridades nacionais;
• Fornecer ferramentas, treinamento e
assistência relevantes para o
cumprimento das disposições estipuladas
no Artigo 13 do Acordo;
• Auxiliar na melhoria da transparência ao
longo do tempo

• O CMA adotou as modalidades,
procedimentos e diretrizes para o quadro de
transparência para ação e apoio e decidiu que
as Partes devem apresentar seu primeiro BTR
até 31 de dezembro de 2024.
• O CMA instou o GEF a apoiar os países em
desenvolvimento na preparação de seus
primeiros BTRs e subseqüentes
• O CMA também incentivou o GEF a considerar
opções para melhorar a eficiência do processo
de fornecimento de suporte para relatórios nos
termos do Artigo 13
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• Estabelecido em junho de 2016 para GEF-6 e
apoiado no GEF-7 (2018-2022)
• 74 projetos em carteira: 69 nacionais, 5 globais, 1
regional
• USD 121,6 milhões em recursos alocados
• 49 projetos (66%) em fase de implantação
• Responder às prioridades e necessidades do país
• Os projetos globais apoiam a partilha de
conhecimento e experiência e desenvolvem novas
ferramentas em setores específicos (por exemplo,
florestas e AFOLU)
• CBIT continuará no GEF-8 (2022-2026)
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Relatórios Bienais de Transparência (BTRs)
Apoio do GEF para BTRs

O apoio para preparação do BTR1 é
uma prioridade para o GEF
49 BTRs em 48 Países apoiados
desde 2021
Propostas técnicas aprovadas para apoio (até
30 de junho de 2022):

• $17.3 milhões para projetos nacionais e
$32.1 milhões para Programa guarda-chuva
• BTR1 (49), BTR2 (1)
• Individuais BTR1 (20), Combinados BTR1/NC
(27), outros (1)
• Brazil, India, Nigeria e Malasia usarão STAR
em seus projetos.

BTR1
BTR2

Modalidades de apoio para o primeiro BTR
Individual BTR
(Stand-Alone)

Combinado BTR/NC
(Combined)

Financiamento adicional
(Top-up)

• Até USD 600,000
• Disponível para países
que já apresentaram
seu último BUR
• Está tudo bem se o
país tem NC em
andamento, financiado
pelo GEF

• Até USD 633,000
• Disponível para países
que querem combinar
preparação de NC e
BTR1

• Até USD 250,000
• Modalidade disponível
a partir de janeiro de
2023 para países com
BUR ou NC em
andamento,
financiados pelo GEF

Como ter acesso ao apoio para BTR e CBIT
• O apoio precisa ser solicitado

• Recursos definidos em set-aside
• Processo mais rápido para solicitações abaixo de $1 milhão
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• Até $ 2 milhões podem ser aprovados
pelo CEO em uma base contínua

Processo de
propostas ao
GEF para
apoio aos
relatórios

• Solicitação de aprovação rápida e simplificada de
até US $ 1 milhão
• Em média, eles são aprovados pelo GEF em
menos de 3 meses

• Acima de $ 2 milhões aprovados pelo
Conselho GEF
• Pedido de aprovação simplificado
• Requer 2 estágios de aprovação - primeiro o
conceito é aprovado pelo Conselho, e após o
desenvolvimento do projeto pelo CEO
• Para países que optam por complementar com
recursos STAR (por exemplo, Brasil, China,
Índia, etc.)
• Para programas guarda-chuva que combinam
vários países em uma única solicitação

GEF 8 (1 julho de 2022 a 30 junho de 2026)
• Aumento de 33% dos recursos para Área Focal de Clima em
comparação com GEF-7
• CBIT: $55 milhões no GEF-7 a $75 millhões no GEF-8
• Relatoria: $110 milhões no GEF-7 a $145 millhões no GEF-8

Apoio ao Marco de Transparência Aprimorada (ETF)
• Todas as solicitações continuarão a ser apoiadas

• Esperamos um crescimento da demanada para CBIT e BTR até a
data limite de dezembro de 2024
• Importante explorar alinhamentos entre projetos de BTR e CBIT
• GEF tem interesse em conhecer as experiências, desafios e boas
práticas dos países

Contato para mais informações:
Filippo Berardi, Lider da Área Focal de Clima
fberardi@thegef.org

Muito obrigado !

