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1. O programa de compra MDL Federal belga
 Meta federal 2008-2012 : 12.2 milhões de créditos de
carbono; 2013 – 2020: negociações em andamento
 Contribuição para o desenvolvimento sustentável é critério
importante de seleção
• Cada projeto é avaliado sobre seu impacto ambiental, social e
econômico.
• o projeto deve ter em uma contribuição positiva para o
desenvolvimento sustentável

 Preço mais alto
 Monitoramento do desenvolvimento sustentável
 Melhorar a distribuição geográfica.
 Comitê técnico composto por representantes de ONGs,
sindicatos, sector privado e outros ministérios: assistência
na selecção dos projectos + acompanhamento do programa
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2. Promoção do MDL na África
1.

Em nosso programa de compra:
• Condições favoráveis (incluindo apoio financeiro para estudos
de viabilidade) para projetos na África

2.

Nas negociações internacionais : trabalhar para fortalecer
a contribuição para o desenvolvimento sustentável e a
distribuição geográfica :
• Trabalho no MDL CE : Regime de empréstimo, Regras
simplificadas para PdAs, ‘standardised baselines’
• Revisão do MDL :
– Exclusão de tipos de projecto que contribuem para offerta
excessiva : (gás industrial, carvão , grandes barragens) Trabalhar
pare melhorar a distribuição geográfica do MDL, por exemplo,
durante a Presidência da UE de BE em 2010
– Diferenciação com relação ao acesso ao MDL (países emergentes,
países de renda média, PMDs)
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2. Promoção do MDL na África
3.

Iniciativa MDL Programático (MDLp)
 Fase 1 (2010 – 2011): Estudo sobre oportunidades de MDL
Programático em 5 países africanos incluindo Moçambique
 Consultores do IT Power entrevistaram vários especialistas em
Moçambique
 Relatório transmitido ao DNA

 Fase 2 (2011 - …): Apoio financeiro para o desenvolvimento de
(seleção com base nos resultados do estudo):
 MDLp de energias renováveis em Ruanda
 Programa de tratamento de resíduos urbanos em
Moçambique (NAMA)
 Fase 3 (2013 - …): Apoio financeiro para a investigação de
oportunidades para financiamento climático (via MDL ou
NAMA) de iniciativas de produção sustentável de carvão
vegetal em Moçambique e Ruanda
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3. Iniciativas relacionadas às mudanças
climáticas em Moçambique
1.

O objetivo de ambas as iniciativas é
1.

Identificar actividades no campo de tratamento de resíduos
urbanos / produção de carvão vegetal em Moçambique, que
podem contribuir para o DS e poderiam ser eligível para
financiamento climático

2.

Desenvolver os documentos necessários e apoiar os
proprietários de projecto na busca de recursos de
financiamento para a implementação do projecto

2. Condições:
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As actividades propostas devem estar em consonância com
as políticas do governo para os sectores e devem contribuir
para a realização destes objectivos



Trabalhar em estreita cooperação com os diferentes actores
envolvidos

3. Iniciativas relacionadas às mudanças
climáticas em Moçambique
O objectivo deste workshop é discutir com as partes
interessadas nestes sectores e orientar os próximos
passos.
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Ex.ma Sra. Vice Ministro ou MICOA, Sra. Ana Chichava e Secretário de
de estado do ambiente federal belga , Sr. Melchior Wathelet,
discutem em COP19 em Varsóvia.

Agradecemos aos nossos colegas para a cooperação
positiva moçambicana!!
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Obrigado por sua presença e
participação nesta iniciativa!
Mais informações?
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E-mail: geert.fremout@environment.belgium.be
patricia.grobben@environment.belgium.be



Website: www.climatechange.be/jicdmtender

Assessment of Contribution to SD
CRITERIA
A. Local / regional / global environment
- Water quality and quantity
- Air quality (emissions other than GHGs)
- Other pollutants (including, where relevant, toxicity,
radioactivity, POPs, stratospheric ozone layer depleting
gases)
- Soil condition (quality and quantity)
- Biodiversity (species and habitat conservation)
Sub-total for A
B. Social sustainability and development
- Employment (including job quality, fulfilment of
labour standards)
- Livelihood of the poor (including poverty alleviation,
distributional equity, and access to essential services)
- Access to affordable clean energy services

- Human and institutional capacity (including
empowerment, education, gender and institutional
capacity)
- Prior, free & informed consent of affected indigenous
people and longstanding local communities
Sub-total for B
C. Economic and technological development
- Employment (numbers)
- Sustainability of the balance of payments
- Technological self-reliance (including project
replicability, hard currency liability, skills development,
technology transfer)
Sub-total for C
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Score
(-2 to +2)

Comments on
the score

Criterion relevant for
project follow-up
(yes/no and why)

Relevant
Performance Indicators
(RPI) proposed

Créditos de carbono (typo) na carteira BE

Other
5%
Landfill
14%

Wind
15%

... e no mercado de carbono
Wind
9%
Other
28%

Renewable
Energy
24%

Renewable
Biomass
Energy
39%
12%

Fuel switch
14%

Energy
efficiency
11%

HFC / PFC /
N2O
26%

Créditos de carbono (região) na carteira BE

Africa
2%
China
31%
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China
39%

Europe
34%
Asia
54%

Asia
60%

Other
10%

Fuel
switch
Landfill 5%
5%

... e no mercado de carbono

Africa
Europe
4% 2%

Latin
America
34%

(Small)
Hydro
11%
Other 1%

(Small)
Hydro
8%
Other
4%

Energy
efficiency
28%

Biomass
4%

India 19%

Latin
America
Other
10%
6%

India
8%

