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Programa EC ACP MEAs
 Objectivo Principal: Promover a sustentabilidade ambiental em países de
África, Caribe e Pacífico (ACP).

 Objectivo Específico: Melhorar as Capacidades dos países ACP na
implementação e cumprimento de Acordos Multilaterais para o Meio Ambiente.
 Duração de 4 anos (2009 – 2012).
 Financiado pela Comissão Europeia e implementado pelo Programa das
Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) em colaboração com 3 centros
regionais e 4 parceiros internacionais.

A componente MDL: ACP-CD4CDM
 O UNEP Risoe Centre é o organismo responsável pela execução do ACPCD4CDM (Capacity Building for the Clean Development Mechanism) juntamente
com parceiros nacionais em cada país/região.

 Objectivo da Componente MDL: Facilitar o acesso de países ACP ao
Mercado Global de Carbono
 Criação de oportunidades de investimento
 Prestar apoio e conhecimentos técnicos

 Objectivo do MDL: Contribuir para o Desenvolvimento Sustentável e
oferecer a opção mais rentável aos compradores de créditos de carbono.

Países e Regiões
 África
• Angola, Botswana, Costa do Marfim, Malawi, Nigéria, Ruanda e São Tomé
e Príncipe

 Caribe
• Belize, Cuba e Trinidade e Tobago

 Pacífico
• Fiji, Vanuatu, Tonga e Samoa

Actividades do UNEP Risoe Centre
 Ateliês práticos a nível nacional e regional.
 Ateliês para entidades relevantes ao MDL, incluindo funcionários públicos,
peritos e consultores nacionais, instituições académicas, instituições financeiras
e membros do quadro das ANDs (Autoridade Nacional Designada).

 Concepção de ferramentas, guias, documentos de trabalho, e outras
publicações.

 Apoio para o fortalecimento institucional das ANDs.

Actividades do UNEP Risoe Centre
 Criação, na Internet, dos sítios do Programa e do MDL de cada país
participante.

 Ateliês dirigidos a autoridades nacionais com o objectivo de destacar o
potencial do MDL.

 Consciencialização sobre o MDL através de actividades nacionais, da
organização de Fóruns de Carbono regionais e da participação em eventos
internacionais.

Resultados
 Aumento do número de Notas de Ideia de Projecto (PINs) e Documentos de
Concepção de Projecto (PDDs) nos portfolios nacionais.

 Aumento da capacidade técnica de peritos e consultores nacionais na
identificação, formulação e implementação de projectos MDL.

 Criação de ambientes regulatórios e de negócio favoráveis.

Resultados
 Estabelecidas habilidades de avaliação de projectos MDL e a capacidade das
instituições financeiras locais.

 Identificadas oportunidades de projecto MDL e promoção das mesmas junto
de compradores de créditos de carbono.

 Desenvolvida uma plataforma de gestão de conhecimento, na Internet, em
vários idiomas, estabelecida como um serviço gratuito onde os participantes
podem partilhar as suas experiências e conhecimento do MDL entre os países
ACP.

Objectivos deste Ateliê
 Aumentar e transferir conhecimentos sobre o Mecanismo de Desenvolvimento
Limpo (MDL) a diferentes sectores interessados a nível nacional.
 Apresentar o estado actual de implementação do MDL em África e os seus
benefícios financeiros.
 Discutir elementos relativos ao ciclo do projecto e aos diferentes tipos de
projecto.
 Promover o uso de projectos MDL para reduzir o nível de emissões de gases
com efeito de estufa no País.
 Discutir oportunidades de projecto no País.

O sítio de São Tomé e Príncipe
http://saotomeeprincipe.acp-cd4cdm.org/

 Informação sobre actividades
futuras, tanto em São Tomé e
Príncipe como nos outros países
participantes.
 Notícias sobre o estado do projecto
e outros eventos relevantes.

 Publicações e outros documentos
(apresentações, relatórios, etc..)
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