
Call of proposals da Carbonsink para 
projetos de NBS – 1ª Chamada

Elegibilidade

A Carbonsink se concentra em projetos que demonstram uma forte participação florestal 
da comunidade, promovem o empoderamento local e o crescimento econômico sustentável. 
As propostas podem ser submetidas em várias fases: fase conceitual, fase de implementação, 
fase de expansão.

• Conservar ou restaurar as florestas;
• Evitar ou reduzir as emissões de Green House 

Gas (GHG) anualmente;
• Melhorar os meios de subsistência e o bem-estar 

das comunidades locais e da fauna bravia;
• Criar oportunidades de emprego;
• Agregar valor inalcançável sem a 

contribuição do projeto.

• O potencial para conservar e proteger no 
mínimo 30.000 hectares de floresta em pé ou 
maiores que 5.000 hectares para turfas ou 
mangais

• O potencial de restaurar/refloresar no 
mínimo 1.000 hectares de floresta ou mais de  
500 hectares para mangais

A Carbonsink tem como objetivo apoiar 
projetos e empreendimentos orientados a:

Os requisitos mínimos de 
elegibilidade incluem:

FINANÇA CLIMÁTICA: UMA 
OPORTUNIDADE  PARA OS SEUS 
PROJETOS “NATURE-BASED SOLUTION”

Nature-Based Solutions (NBS) são uma parte 
fundamental da estratégia global de combate 
às mudanças climáticas. Atividades como 
reflorestamento, conservação florestal, manejo 
sustentável de florestas, mangais e zonas 
úmidas, podem ser fundamentais para prevenir 
os impactos mais catastróficos das mudanças 
climáticas.

A Carbonsink lança a primeira Chamada de 
uma Call of Proposal para desenvolver, refinar 

ou expandir projetos de conservação 
e restauração florestal que ajudem 
a mitigar as mudanças climáticas.

A Carbonsink fornecerá aos projetos 
selecionados apoio financeiro de até 30,000 
euros e know-how técnico para gerar reduções 
de emissões verificadas. Ao desenvolver 
projetos carbon certificados, os proponentes 
selecionados ganharão receitas adicionais 
para sustentar as atividades.



A chamada está permanentemente 
aberta, as propostas são avaliadas 
após datas específicas.
A data limite para a 1ª chamada 
é 30/04/2021.

Carbonsink (www.carbonsink.it) é uma 
empresa de consultoria italiana inovadora 
especializada em desenhar estratégias 
climáticas e carbon-neutras para empresas 
e ONGs. Como empresa italiana pioneira 
no desenvolvimento de projetos de redução 
de emissões verificadas, a Carbonsink possui 
mais de 30 projetos comunitarios baseados 
em actividades carbon, activos em mais de 
10 países diferentes, gerando 3 milhões de 

reduções de emissões certificadas.
A abordagem da Carbonsink é construida 
atravez de uma combinação única de rigor 
científico e mentalidade empresarial, para 
desenvolver projetos que cumpram os mais 
altos padrões internacionais, certificados 
por terceiros independentes e reconhecidos 
pela International Carbon Reduction 
and Offset Alliance (ICROA).

Como se candidatar

Quem somos

+30 +10 +3MProjetos 
comunitarios 
baseados em 
actividades 
carbon

Países 
diferentes

Reduções de emissões 
certificadas

Para obter mais informações sobre 
esta Call of Proposal ou solicitar o 
Formulário de Aplicação para preen-
cher e enviar uma proposta, envie um 
e-mail para NBS@carbonsink.it


