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Sobre A CFAN
A Climate Finance Access Network (CFAN – Rede 
de Acesso ao Financiamento Climático) visa 
aliviar os desafios enfrentados pelos países em 
desenvolvimento na garantia e estruturação de 
financiamento para investimentos climáticos. Ao 
cultivar uma rede de consultores de financiamento 
climático altamente treinados e incorporados, 
a CFAN construa a capacidade de acesso mais 
rápido ao financiamento climático e facilita a 
concretização dos objetivos climáticos por parte 
dos países em desenvolvimento. Os países que 
participam na CFAN beneficiarão, em última 
instância, de maior acesso a recursos financeiros 
para cumprir os seus objetivos climáticos.

Onde Trabalhamos
A CFAN trabalha em todos os países em 
desenvolvimento, com foco nos países menos 
desarrolados (PMD) e pequenos estados insulares 
em desenvolvimento (PEID) na África, no Pacífico 
e nas Caraíbas. Até ao final do ano de 2021, a 
CFAN planeia formar e alocar 30 consultores em 
30 países nestas regiões.

Quem Está Envolvido?
A CFAN é gerida pelo Coordenador da rede, 
inicialmente o Rocky Mountain Institute, com 
contribuições do Grupo Consultivo e do 
Comité Diretor, composto por representantes 
dos países em desenvolvimento, instituições 
doadoras e organizações internacionais com 
experiência na construção da capacidade de 
financiamento climático no país. Visite o site da 
CFAN, cfanadvisors.org, para consultar uma lista 
atualizada das nossas Iniciativas de Membros.

cfanadvisors.org

Países mostram interesse em trabalhar 
com um consultor da CFAN preenchendo 
um formulário electrónico (vê “Como 
Participar” em baixo). A CFAN depois 
segue em contato com países para 
discutir a oportunidade. Baseado em 
estas discussões e recursos disponíveis, 
a CFAN determinará se pode oferecer 
um consultor. 

Em resposta aos necessidades e 
prioridades de cada país, a CFAN identifica 
consultores de financiamento climático 
para trabalhar no país por um período 
mínimo de um ano. Os consultores da 
CFAN são contratados sob um mandato 
focado na navegação do sistema financeiro 
climático e na criação de oportunidades de 
investimento claras, concisas e concretas 
que serão atrativas para os doadores.

Os consultores da CFAN frequentam uma 
formação de várias semanas, baseada 
em coortes, que inclui formação técnica, 
assim como a construção de relações com 
fornecedores financeiros públicos e privados. 



Consultores São Colocados No País

CFAN Construa Capacidade

Após a formação, os consultores começam 
a trabalhar no país no ministério ou 
escritório responsável pelo acesso e 
coordenação do financiamento climático.

A CFAN fornece apoio técnico contínuo aos 
consultores e, ao mesmo tempo, desenvolve 
a capacidade de longo prazo através 
de formações no país para funcionários 
públicos, garantindo que a capacidade de 
financiamento climático permanece no país 
após o mandato do consultor. 

Países com interesse em sediar um consultor de 
financiamento climático apresentam um formulário 
por países no site da CFAN para iniciar o processo. 
Tem atenção que este formulário não implica um 
compromisso formal dos países, nem garante 
que países receberão um consultor. O formulário 
simplesmente serve para sinalizar interesse dum pais 
em engajar mais com o CFAN. 

Após a proposta do formulário, a CFAN seguirá em 
contato com países para avaliar alinhamento entre as 
necessidades do país e os serviços e a capacidade do 
CFAN para seguintes discussões. 

Os consultores da CFAN são totalmente financiados e não 
representam custos para os países beneficiários.
As questões adicionais podem ser enviadas para info@cfanadvisors.org.
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