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Chamada para candidaturas

Amável convite
A Aliança de Fundos da Água da América Latina 
convida todos os grupos interessados em criar 
novos Fundos da Água nas diferentes cidades da 
América Latina e do Caribe a participar neste 
chamado eu procura selecionar no máximo de 
duas propostas para estudos de viabilidade que 
ajudarão a estabelecer a relevância, com base em 
informação científica, da criação de um novo 
Fundo da Água.

 Convidamo-lo a ler os requisitos de 
participação abaixo. 

“Esta chamada à apresentação de propostas é co-financiado pela Iniciativa Internacional de Proteção Climática (IKI) do 
Ministério Federal do Meio Ambiente, Conservação da Natureza e Segurança Nuclear (BMU) através do Banco Interameri-
cano de Desenvolvimento do Ministério Federal do Meio Ambiente, Conservação da Natureza e Segurança Nuclear (BMU) 

através do Banco Interamericano de Desenvolvimento atuando como administrador dentro da Aliança de Fundos da Água 
da América Latina. As opiniões expressas nesta convocação de trabalhos são dos autores e não refletem necessariamente 

as opiniões do IKI, BMU ou BID, de seu Conselho Diretor ou dos países que representam".



2 Empresa

REQUISITOS
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1. A quem se 
dirige?

1.1 O edital se dirige a iniciativas cujo objetivo é o desenvolvimento de um 
novo Fundo de Água que ainda seja somente uma ideia ou conceito 

2.1 Países.
Iniciativas que estejam em países da América Latina e Caribe. Projetos 
localizados em países preferencias terão maior consideração: Brasil, 
Colômbia, Equador, Guatemala, Peru, República Dominicana e México.  

2.2 Aqueles que recebem apoio.  
Grupos de atores públicos ou privados que tenham interesse em promover a 
criação de um Fundo de Água para enfrentar os desafios da segurança 
hídrica.

2.3 Exclusões. 
 Os Fundos de Água apoiados anteriormente pela Aliança ou cujo nível de 
progresso esteja além da fase de viabilidade estão excluídos deste apoio.

2.Quem pode participar 
e quem está excluído?
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3.
3.1 Estabelecer um Grupo Promotor que tenha a responsabilidade de 
promover a iniciativa, de conseguir a participação de atores públicos e 
privados, de fornecer recursos de contrapartida e de fazer o possível para, 
caso seja demonstrada a viabilidade da iniciativa, promover o desenvolvi-
mento das Fases de Planejamento e Criação. O Grupo Promotor deve ter 
pelo menos três pessoas jurídicas interessadas. Caso se trate de iniciativa 
de entidade pública, será exigida apenas uma pessoa jurídica, desde que 
tenha o poder para resolver problemas pertinentes.

 3.2 Compromisso explícito dos participantes da iniciativa de contribuir com 
uma contrapartida não inferior a 15% do total dos estudos a serem 
financiados, em espécie ou bens e serviços (in kind)

Com o que o grupo de 
candidatos se compromete?

3.3 Coordenador Local. Compromisse formal dos participantes de nomear 
um coordenador local que terá o papel de dialogar permanentemente com 
os membros do grupo promotor, com as equipes consultivas e a TNC. Serão 
privilegiados os perfis com experiência e conhecimento do setor e da 
problemática, dispondo de uma rede de contatos em várias instituições para 
facilitar o acesso à informação e entidades relevantes. O tempo gasto com 
essas ações poderá ser considerado contrapartida. 

3.4 Cartas de interesse. Às iniciativas que avançarem para a fase final serão 
solicitadas pelo menos uma carta de interesse assinada por uma instituição 
pública relevante (companhia de água, autoridade municipal, estadual ou 
nacional competente) e por uma empresa privada (empresa, associação de 
empresas ou empresários, fundação privada, etc.) como um sinal de seu 
compromisso de incluir a visão e a participação de atores diversos e 
relevantes nas próximas fases de desenvolvimento do Fundo de Água.
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4.
4.1 Assistência Técnica. 
 A Aliança, por meio da TNC, designará um especialista em fundos de água 
que será o parceiro da Aliança com o Grupo Promotor. Este especialista 
terá a função de assessorar o Grupo Promotor quanto aos estudos a serem 
feitos, auxiliar na identificação de riscos e recomendar ações de mitigação, 
acompanhá-los nas reuniões de divulgação da iniciativa com atores públicos 
e privados de forma remota e quando a situação da pandemia o permitir, 
podem-se considerar as visitas presenciais. Da mesma forma, este 
especialista adaptará os Termos de Referência dos estudos a serem
 realizados, identificará os consultores adequados com o apoio do Grupo 
Promotor, administrará a contratação e o pagamento dos referidos 
consultores; acompanhará o andamento do trabalho dos consultores, terá 
acesso a outros especialistas da TNC e dos parceiros quando necessário e 
fará o controle de qualidade dos produtos desenvolvidos, com o apoio da 
equipe Regional de Água da TNC. Por fim, o Especialista também apoiará o 
Grupo Promotor no acesso ao conhecimento desenvolvido pela Aliança.

4.2 Estudos
Os grupos selecionados receberão apoio técnico para a realização dos 
estudos da fase de Viabilidade de acordo com o Estado Desejado. Esses 
estudos incluem: Análise da situação; Documento de Apoio à Decisão; 
Mapeamento de atores.

4.3 Quantidade estimada de suporte
O valor estimado do apoio que a Aliança fornecerá será de aproximada-
mente US $120.000. Nenhum apoio financeiro será dado em espécie e os 
salários dos membros do grupo Promotor não serão cobertos.

Qual o apoio oferecido 
pela Aliança?
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Critérios
 de Seleção 



CRITÉRIOS DE 
SELEÇÃO 

DEFINIÇÃO EVIDÊNCIAS VALOR NOTAS

1 Problema de Segurança 
Hídrica Identificado

Risco(s) de segurança hídrica claramente identificado(s) e publica-
mente reconhecido(s), incluindo uma avaliação geral de perdas e 
impactos na área de influência sem o projeto.

Estudos de referências técnicas, comunicados à imprensa (releases), 
entrevistas com 
especialistas 

1/10 Definir área (cidade e 
bacias onde trabalhar); 
Formato predefini-
do com as cinco 
dimensões da SH a 
ser preenchido pelos 
participantes. 

2 Contribuição de 
Soluções Baseadas na 
Natureza (SbN) para 
resolver o problema.

Estimativa por alto da contribuição aos benefícios dos serviços 
ecossistêmicos resultantes da implementação de um programa de 
Soluções Baseadas na Natureza na área do projeto em resposta 
ao problema de segurança hídrica identificado. 

Estudos já existentes que servem de referência e possuem análises 
que demonstram a significativa contribuição do programa SbN em 
relação a outras alternativas 

1/10 Do ponto de vista 
técnico e do ponto de 
vista econômico (qual 
é o business case pelo 
menos qualitativa-
mente?) 

3 Grupo de atores compro-
metidos

Compromisso formal de um grupo de atores relevantes na área 
do projeto, tanto do setor público como privado, para apoiar o 
projeto nas diferentes fases de desenvolvimento. 

Carta de compromisso assinada pelo grupo de atores e futuro com-
promisso de apoio com recursos financeiros e/ou técnicos (in kind) 

4/10

4 Existência de iniciativas 
complementares na área 
do Projeto

O governo (nacional, local), autoridades ambientais, empresas 
de serviços públicos ou empresas privadas que executam um 
programa SbN, um Fundo de Água ou uma iniciativa semelhante 
na área do Projeto, mas requerem apoio adicional para preencher 
lacunas técnicas.

Arquivo do Projeto, estudos dos Fundos de Água com avanços, con-
quistas e desafios. 

2/10 Descrição em formato 
de manifestação de 
interesse 

5 Condições Facilitadoras Existem condições institucionais, mecanismos semelhantes no 
país (como Fundo de Água) e condições regulatórias, financeiras 
e de política pública que facilitam a implementação e o cresci-
mento de uma iniciativa com vários atores para contribuir com a 
segurança hídrica.

Existência de políticas públicas que apoiem a gestão integrada de ba-
cias hidrográficas na região onde estaria localizado o Fundo de Água; 
existência de regulamentações favoráveis (internalização de custos 
ambientais nas tarifas de água, PSA, incentivos para investimentos 
em projetos para garantir a segurança hídrica nos setores público e 
privado); política de expansão da SbN no plano da cidade; práticas 
da empresa de águas comprometidas com a proteção da bacia e dos 
mananciais e em especial com o uso de SbN); conjunto de empresas 
de apoio (iniciativas empresariais para trabalhar a gestão integrada e 
a utilização do SbN); projetos de pesquisa de universidades e centros 
de pesquisa locais ou que atuam localmente.

2/10 Descrição em formato 
de manifestação de 
interesse

6 Benefícios para a con-
servação

O compromisso proposto deve avançar uma prioridade Con-
servancy Global ou Unidade Operacional e ter um benefício 
de conservação definido e tangível que inclua locais de 
grande valor de conservação, ou uma estratégia que aumente 
significativamente a consciência pública sobre a conservação, 
ou o financiamento para a conservação, ou que antecipe 
a influência de mudanças nas práticas corporativas, que 
resultarão em maiores benefícios para a conservação com 
resultados mensuráveis dentro de três anos.

Este componente será avaliado pelo Comitê de Avaliação com 
base nas informações fornecidas nas cartas de compromisso e na 
documentação incluída

1 Extra

Critérios de Seleção: 
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FASES DO 
PROCESSO DE
SELEÇÃO E
EXIGÊNCIAS DOS
PARTICIPANTES POR 
ETAPA 



Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5

Lançamento Primeira rodada Segunda rodada Anúncio dos 
Vencedores

Início do projeto

Dez. 15, 2021 Jan. 14, 2021 Jan. 28, 2022 Fev. 4, 2022 Fev. 25, 2022 Março 4, 2022 Abril 8, 2022
Lançamento da 
chamada

Data de encerramento 
para a apresentação 
do formulário de 
solicitação através do 
formulário on-line.

Notificação às 4 
propostas finalistas 
para passar para a 
próxima etapa. Os 
finalistas receberão 
um convite para 
participar do 
webinar informativo 
na próxima etapa.

Webinar 
informativo sobre 
as características 
da apresentação a 
ser feita ao júri e 
sobre o formulário 
2 e documentos de 
apoio a serem 
apresentados.

Apresentação 
dos finalistas aos 
membros do júri. 
Prazo para 
apresentação da 
documentação e 
formulário 2 a ser 
enviado por e-
mail.

Notificação aos 2 
vencedores 
selecionados

Data limite para 
assinatura do 
memorando de 
entendimento entre o 
TNC e os licitantes 
vencedores para iniciar 
os trabalhos.

FASES DO PROCESSO DE SELEÇÃO E 
REQUISITOS DOS PARTICIPANTES
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O mais tardar em 
14 de Janeiro de 2022, 
você deve preencher o 
formulário de inscrição 
online encontrado em: 

Favor ler o Aviso de Privacidade: 

 Aviso Legal e Termos de Uso aplicáveis 

A participação nesta convocação
implica a aceitação do Aviso de Privacidade e do Aviso Legal aplicáveis

https://www.tnc.org.br/sobre-a-tnc/quem-somos/politica-de-privacidade/

https://www.tnc.org.br/sobre-a-tnc/quem-somos/informacoes-legais-e-termos-de-uso/

https://www.fondosdeagua.org/pt/o-que-e-a-alianca/nosso-valor-agregado/convocatorias/chamada/

Entre no formulário:
https://forms.gle/d6FnFnRRHi8hxFwZ7


