
CONVITE À APRESENTAÇÃO 
DE PROPOSTAS

Criar oportunidades iguais para 
as mulheres no setor de energia 

renovável da África

O REPP é um programa financiado pelo governo do Reino 

Unido que trabalha para estimular o crescimento do setor 

de energia renovável de pequena escala e distribuído nos 

países africanos,  a fim de contribuir para o ODS 7 - garantir 

acesso a energia acessível, confiável, sustentável e moderna 

para todos, e ODS 13 - tomar medidas urgentes para com-

bater as mudanças climáticas e seus impactos. 

O REPP fornece empréstimos para despesas de desenvolvi-

mento de terceiros selecionados (como estudos de viabilidade, 

avaliações de impacto ambiental e social, consultoria jurídica 

etc.), suporte à estruturação financeira e orientação geral do 

projeto.

O REPP ajuda os projetos e os incorporadores a acessar os in-

strumentos apropriados de mitigação de riscos fornecidos por 

terceiros.  Esses instrumentos normalmente se concentram em 

riscos que não podem ser gerenciados de maneira econômica 

pelo setor privado - specificamente, riscos políticos, regulatóri-

os, cambiais e de compra.

Isso é feito apoiando os desenvolvedores durante todo o 

processo de desenvolvimento do projeto, até a construção, 

fornecendo uma ampla gama de serviços de financiamento e 

suporte adaptados às circunstâncias e necessidades exclusiv-

as de cada incorporador. 

A Plataforma de Desempenho Energético Renovável 

(REPP) está pedindo que mulheres de todo o setor de en-

ergia renovável da África enviem solicitações de financia-

mentos para projetos.

Ao direcionar especificamente mulheres, o REPP tem 

como objetivo promover a inclusão de gênero e criar 

oportunidades iguais para as mulheres no setor de ener-

gia renovável em rápida expansão no continente.  

RESUMO

COMO O REPP AJUDA

SOBRE A REPP

Apoio e capital na fase de desenvolvimento

Acesso a empréstimos a longo prazo 

Cobertura de défice de financiamento

Acesso a instrumentos de mitigação de 

Assistência técnica 

Os candidatos aprovados devem 

atender e cumprir os critérios de qual-

ificação listados abaixo.
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O REPP ajuda os incorporadores a estruturar as finanças do pro-

jeto da maneira correta e a garantir financiamento dos parceiros 

do REPP e de outras fontes de capital - privadas e públicas. 

O REPP ajuda a encerrar os projetos financeiros, fornecendo 

financiamento usando uma gama de produtos financeiros que 

variam de patrimônio a dívida sênior.

O REPP também oferece suporte a incorporadoes com planeja-

mento de negócios, treinamento, workshops e seminários, além 

de facilitar o aprendizado e o intercâmbio entre incorporadores.



Áreas de atuação da REPP

Todos os países da África Oriental, Ocidental, Austral e 
Central, exceto os países do CAD 4 (por exemplo, África 
do Sul, Botsuana, Namíbia e Gabão) são elegíveis para 
financiamento do REPP. 

Prova de adicionalidade e impacto transformacional

O REPP apoiará somente projetos onde exista evidência 
clara de adicionalidade, o que significa amplamente que 
o projeto não seria ou dificilmente progredirá em um 
prazo razoável sem o apoio do REPP.  O REPP também 
procura oportunidades não apenas para apoiar bons 
projetos, mas para garantir que eles tenham “efeitos 
colaterais”, a fim de transformar o mercado mais amplo 
de energia renovável no país ou região.  

Requisitos Ambientais, de Saúde e Sociais

Espera-se que todas as investidas da REPP cumpram 
rigorosamente sua Política e Procedimentos Ambientais 
e Sociais, que se baseiam estreitamente nos padrões de 
desempenho ambiental e social da IFC e do BEI. Qualquer 
beneficiário do apoio da REPP deve avaliar os impactos 
ambientais e sociais de seus projetos e desenvolver um 
sistema de gestão de acordo com esses padrões. 

Entidades elegíveis para financiamento REPP
Maioria pertencente ao setor privado, liderado 
por mulheres ou que possui um projeto de en-
ergia renovável em desenvolvimento;
e / ou

MINI-GRADES 
SOLARES
(fora da rede)

BIOGÁS

BIOMASSA

GEOTÉRMICA

TRANSFORMAÇÃO 
DE RESÍDUOS EM 
ENERGIA

VENTO

ENERGIA HIDRO-
ELÉTRICA DE FIO DE 
ÁGUA

PAINEL FOTOVOLTAI-
CO SOLAR LIGADO À 
REDE

SISTEMAS SOLARES 
DOMÉSTICOS
(fora da rede)

INFORMAÇÕES AOS REQUERENTES

Entidades ou projetos do setor privado cujo 
foco é promover o empoderamento econômi-
co das mulheres, viabilizando o uso produtivo 
de energia para mulheres como usuárias finais 
e / ou acesso a financiamento de energia para 
mulheres empresárias.

Tecnologias suportadas

Tamanhos de projeto suportados

Os projetos devem estar entre 1MW e 25MW (mas 
podem ser de até 50MW para o vento) e podem ser 
conectados à rede, o mercado cativo ou fora da rede.



Prazo para envio
As solicitações devem ser recebidas às 16h (UCT). Veja os detalhes abaixo.

Verificação da elegibilidade
Após o recebimento de um formulário de inscrição on-line, o gerente do REPP realiza uma 
avaliação de elegibilidade.

Proposta 
A equipe do projeto REPP decide se deve avançar com candidaturas elegíveis com potencial 
para promover a inclusão de gênero no Comitê de Investimentos (CI) da REPP para liberação 
do conceito. Se o conceito for aprovado nesta fase, um documento de proposta completo será 
preparado e apresentado para apoiar o CI.

Glossário
Se o CI aprovar a proposta, uma planilha de termos é acordada com o desenvolvedor.

Documentos de financiamento e suporte
Após a conclusão bem-sucedida dos processos KYC e de due diligence, a documentação é 
preparada e acordada juntamente com um conjunto de condições precedentes. Após uma 
aprovação final, os documentos são assinados e, após a conclusão de todas as condições prec-
edentes, os fundos são desembolsados conforme os marcos acordados.

Suporte e monitoramento contínuos
A equipe do projeto fornece suporte contínuo conforme necessário, coleta informações para 
fins de monitoramento e avaliação e garante a aderência às políticas de REPP.

Todas as inscrições devem ser enviadas por meio de 

um formulário de inscrição on-line encontrado em 

https://repp.energy/support/application-form/.

Todos os pedidos de propostas devem ser recebidos 

até as 16:00 (UCT) em 15 de janeiro de 2020 para 

se qualificar para avaliação prioritária pela equipe do 

projeto REPP e pelo o CI.

Qualquer proposta que atenda aos critérios de 

elegibilidade acima e recebida após essa data será, 

obviamente, muito bem-vinda.

Para mais informações , o REPP, suas políticas e 

critérios de elegibilidade, visite https://repp.energy. 

Qualquer dúvida, envie um e-mail para 

rfp@camco.energy.

COMO O REPP SELECIONARÁ E APOIARÁ PROJETOS
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2020

2020

...
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SET.
2020
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