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FELICITY: Preparação de projetos e financiamento

Präsentationstitel hier eintragen08/11/2019

Planos 

sustentáveis das 

cidades

Instituições 

Financeiras 

Internacionais

Conexão

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

FELICITY   

FELICITY
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FELICITY: Em poucas palavras

FELICITY08.11.2019

ESCOPO  

GEOGRÁFICO
Brasil, China, Mexico, Indonesia, Ecuador

RACIONAL
Preencher a lacuna entre financiamento e infraestrutura urbana 

de baico carbono

PROJETOS

ELEGÍVEIS

Infraestrutura urbana de baixo carbono (ex. eficiência 

energética, geração distribuida, transporte, tratamento resíduos)

PARCEIROS
• Promotores de projetos (p. ex. municípios)

• Instituições financeiras intermediárias (p. ex. bancos)
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FELICITY: Objectives

FELICITY08.11.2019

Identificar projetos de infraestrutura urbana de baixo carbono e apoiar  
o acesso ao financiamento internacional para o clima

Melhorar as capacidades de preparação e execução de projetos

Elaborar propostas para aprimoramento regulatório para o 

financiamento do clima a nível municipal

Reforçar as redes globais relevantes em matéria de gestão do 

conhecimento e criação de parcerias
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FELICITY: Atividades

FELICITY08.11.2019
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FELICITY: Setores elegíveis

FELICITY08.11.2019
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FELICITY08/11/2019

Preparação de projetos
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FELICITY08/11/2019

Ferramentas para estruturação de projetos

https://public.sif-source.org/

https://public.sif-source.org/
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▪ Ministério de Minas e 

Energia (MME)

Parceiros do FELICITY no Brasil

Parceiro Político

▪ World Resources Institute 

(WRI)

▪ 100 Resilient Cities

▪ Banco Regional de 

Desenvolvimento do 

Extremo Sul (BRDE) 

Capacitação e 

articulação

Instituições 

financeiras regionais

FELICITY08.11.2019

Parceiros globais:

▪ Pacto Global de Prefeitos pelo Clima e a Energia (GCoM)

▪ Cities Climate Finance Leadership Alliance (CCFLA)

▪ Sustainable Infrastructure Foundation (ferramenta de preparação de projeto SOURCE)
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BEI BRDE 
Solicitações de alocação para projetos 

elegíveis apoiados pela assistência técnica

3) Financiamento -

Linha de Crédito 

2) Desenvolvimento 

de infraestrutura 

urbana de baixo 

carbono

1) Preparação

dos projetos 

elegíveis

FELICITY/GIZ BRDE

Ônibus limpos, Região 

Metropolitana, Florianópolis 

Sustentabilidade Energética, 

Escolas,

Porto Alegre

Renovação da Iluminação 

Pública, Maringá 

Assistência técnica à Unidade de 

Gestão do Projeto (PIU)

Supervisão e

consultoria adicional  

Acesso irrestrito 

às informações 

do projeto

Troca de informação                                       

sobre o progresso de projetos

Alinhamento com as 

exigências de 

financiamento 

nacional 

Alinhamento com as 

exigências de 

financiamento 

internacional 

Oportunidade de financiamento (no mínimo 30 

milhões de euros) para ação climática em cidades

FELICITY no Brasil: estrutura e processos de cooperação

FELICITY
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Visão geral: Projetos

Präsentationstitel hier eintragen08/11/2019

Nome Setor País Descrição curta

Sistema de 

transporte público 

limpo e integrado, 

Florianópolis

Mobilidade Brasil Renovação gradual da frota de ônibus (450 ônibus) com ônibus 

(parcialmente) híbridos e elétricos, além da integração das 

linhas de ônibus de oito municípios em uma rede de transporte 

público

Eficiência 

energética e 

energia solar em 

escolas,

Porto Alegre

Energia 

renovável

(edifícios 

públicos)

Brasil Instalação de medidas de eficiência energética e painéis

fotovoltaicos de qualidade das escolas municipais de Porto

Alegre. A eletricidade produzida pela instalação fotovoltaica

seria consumida pelas escolas e o excedente integrado à rede

elétrica.

Modernização e 

eficiência 

energética para 

iluminação 

pública, Maringá

Eficiência 

Energética 

(iluminação 

pública)

Brasil Modernização e aumento da eficiência energética do sistema de

iluminação pública do município de Maringá; substituição de

lâmpadas por LEDs e integração de tecnologias inteligentes.

FELICITY
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Eficiência energética e energia solar em escolas, Porto Alegre

FELICITY08/11/2019

* Informações sujeitas a alterações no desenvolvimento do projeto 

Componente I - Eficiência Energética (EE)*

• Por meio de auditorias energéticas definir as medidas aplicáveis, como:

❖ Troca de lâmpadas (LED) e implantar controle de iluminação;

❖ Troca de equipamentos por modelos mais eficientes (p.ex. geladeiras); 

❖ Implantar medidas para isolamento térmico ( coberturas)

❖ Implantar medidas de ventilação natural (ex. dutos de ventilação natural)

❖ Implantar medidas de climatização (ex. “Brise-soleils”)

Componente II - Geração Distribuída (GD)*

• Por meio de uma análise de viabilidade técnica-econômica, definir:

❖ As edificações que são elegíveis para receber os painéis fotovoltaicos

❖ Dimensionamento do potencial de geração do sistema

❖ Dimensionamento do potencial de armazenamento de energia elétrica por 
meio de baterias (potencial para 27 escolas cujo custo da eletricidade no 
horário de ponta é 4,6 vezes maior)

Objetivo: reduzir o custo da conta de luz da SMED e aumentar o conforto térmico nas 99 escolas 

municipais. Estratégia replicável para outros edifícios. 
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Sistema de transporte público limpo e integrado, Santa Catarina

FELICITY08/11/2019

Componente I – Integração do sistema de transporte RMF

• Integração da operação de transporte urbano (intermunicipal e municipal)

• Terminais e estações de integração

• Rede de linhas de ônibus

• Informações ao Usuário , Comunicação Social e Visual

• Controle Operacional e Fiscalização

• Gestão Associada 

• Faixas exclusivas (em avaliação)

Componente II – Tecnologias de baixo carbono

• Avaliação de alternativas de ônibus de baixo carbono (biogás, híbrido, elétrico) 

• Estudo de Total Cost of Ownership (Custo Total de Propriedade) 

• Avalia o custo e benefícios ao longo de toda a vida útil de ônibus elétrico

• Avaliação das linhas de ônibus com maior potencial para tecnologia

• Proposição de um plano de inserção da tecnologia

• Dimensionamento dos investimentos e economias operacionais e de manutenção

• Detalhamento da infraestrutura de recarga associada

Objetivo: integrar o sistema de mobilidade urbana da Região Metropolitana de Florianópolis (RMF) e 

emprego de tecnologias de baixo carbono (ônibus elétrico). Hoje as linhas intermunicipais tem 

sobreposição às intermunicipais. 
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Projeto de EE na Iluminação Pública (LED), Maringá

FELICITY08/11/2019

Objetivo: renovar o parque de iluminação pública de Maringá (50.000 pontos) por meio de tecnologias 

mais eficientes (lâmpadas LED) e integração do sistema de monitoramento (telegestão).

Além da economia com o consumo é crítica a melhoria do sistema de monitoramento que pode trazer 

grandes ganhos econômicos visto o ser estimado e não medido. 

Componente I – Substituição das lâmpadas e luminárias

•50.000 pontos de iluminação a serem renovados (não inclui novos pontos)

•Modelo de contratação em análise (prefeitura, prestação de serviço, ou PPP)

•A prefeitura de Maringá possui uma ampla base de dados GIS

•Desafio técnico: conciliar a iluminação com a arborização da cidade

•A cidade possui mais de 6 projetos pilotos de troca para lâmpadas LED

•Estudo Luminotécnico em desenvolvimento

Componente II – Sistema de Monitoramento

•Implantação de um sistema de medição do consumo 

•Implantação de um sistema de controle (telegestão) 

•Aperfeiçoamento da gestão e atendimento aos munícipes 
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Obrigado pela atenção.

Para mais informações, favor entrar em contato com:

gustavo.ribeiro@giz.de


