
 

  
Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) 

Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs) 
Iniciativa do Pacto de Lideranças 

CHAMADA PARA INSCRIÇÕES 
 

O Centro para Energia Renovável e Eficiência Energética da CEDEAO (ECREE) e o 
Governo dos Estados Unidos estão colaborando no âmbito do Pacto de Lideranças das 
Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDC LC) para trabalhar com os principais 
países da CEDEAO para avançar a implementação das NDC e promover o aprendizado e a 
replicação de abordagens eficazes por toda a África Ocidental. Essa colaboração é apoiada 
pelo Centro de Soluções de Energia Limpa (CSEL). 

Os objetivos do NDC LC da CEDEAO são: 

 Permitir que os países em desenvolvimento façam progressos substanciais 
para atingir metas de mitigação ambiciosas, conforme se reflete em suas 
NDCs 

 Mostrar a liderança desses países na implementação da NDC, para que eles 
sirvam como modelos regionais ou globais e inspirem a replicação de suas 
abordagens de sucesso em outros países 

Os países da CEDEAO cujas abordagens à implementação da NDC estejam alinhadas com 
os seguintes critérios são convidados a enviar uma inscrição para participar do NDC LC. 
Mediante seleção, os países podem enviar solicitações de assistência técnica sobre 
políticas de energia limpa e medidas para adiantar e acelerar a implementação de ações de 
mitigação de clima da NDC. Embora não seja prescritivo e abrangente, o suporte incluirá 
assistência no desenvolvimento de roteiros de energia limpa para avançar as NDCs para a 
próxima fase de implementação, e promover a implementação de políticas de prioridade de 
energia limpa e/ou medidas financeiras que sejam consistentes com esses roteiros. O NDC 
LC oferece consultoria técnica especializada e suporte analítico, mas não oferece 
financiamento dentro do escopo de apoio, e será adaptado com base na natureza das 
necessidades do país. Para os países que forem selecionados para assistência, um plano 
de colaboração será desenvolvido, descrevendo como o suporte técnico será alinhado com 
uma ação no país para avançar a implementação da NDC de energia limpa. O processo de 
assistência será conduzido e coordenado pelo ECREEE, e apresentado em parceria com o 
CSEL. O CSEL é operado e administrado pelo Laboratório Nacional de Energia Renovável 
(LNER), localizado em Golden, no Colorado, Estados Unidos. 

Todos os países da CEDEAO (com exceção da Nigéria, que está participando 
bilateralmente) são convidados a enviar inscrições para participar do pacto regional. As 
inscrições serão avaliadas com base nos cinco critérios a seguir: 

1. A proposta identifica claramente as áreas de ações atuais e contínuas 
empreendidas pelo governo em matéria de energia limpa que estão atingindo 
resultados significativos e são fortes exemplos para demonstrar liderança regional. 
As atividades a serem implementadas sob o pacto devem fazer avançar 
substancialmente as ações de energia limpa que apoiam as metas da NDC do 
país. 
 



 

2. A proposta descreve o compromisso do país (com base em planos existentes, 
declarações de política, participação de agências, parcerias de partes 
interessadas, etc.) em implementar políticas de energia limpa, programas e 
medidas financeiras que estejam alinhadas com as metas e a implementação da 
NDC. 

3. A proposta apresenta um plano bem definido para fazer avançar o projeto e a 
implementação de políticas e medidas de prioridade de energia limpa com suporte 
técnico do Pacto de Lideranças da NDC por meio do CSEL. 

4. A proposta descreve um processo bem estabelecido no país para o projeto e a 
implementação coordenada das políticas e medidas de prioridade entre as 
agências governamentais importantes, o setor privado e a sociedade civil. 

5. A proposta descreve a vontade do país de compartilhar publicamente experiências 
e lições com a implementação da NDC e servir como um conselheiro para outros 
países da CEDEAO e para países em outras regiões.   

Para que os países possam ser selecionados para participar do NDC LC da CEDEAO, as 
propostas precisam ser enviadas por um representante do Ministro responsável por 
questões de energia em colaboração com o Ministro responsável por respostas às 
mudanças climáticas e devem se concentrar no avanço das ações de energia limpa que 
apoiam as metas da NDC. As propostas devem estar acompanhadas de uma carta de 
endosso assinada por um ou ambos os ministros e incluir o ponto de contato principal do 
país, que coordenará e administrará a cooperação. As propostas devem ser enviadas para 
ecowasndccompact@ecreee.org até 16 de dezembro de 2016, às 23:59, horário padrão do 
leste. Os países devem enviar os seus documentos de compromissos com a NDC como um 
Anexo à proposta de inscrição. 

 
Para mais informações, entre em contato:  

Adeola Adebiyi aadebiyi@ecreee.org ou John Yeboah JYebaoah@ecreee.org 

 

Documentos relevantes: 

 Formulário de proposta de inscrição 

 Ficha de dados do Pacto de Lideranças da NDC 
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