
 

 
 
 

 
 

CAPITAL NATURAL PARA O PROJETO DE FINANCIAMNTO DO 
DESENVOLVIMENTO AFRICANO (NC4-ADF) 

 

VISÃO GERAL 

 
O programa NC4-ADF é uma iniciativa conjunta do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) e o 

Green Growth Knowledge Partnership (GGKP) para integrar abordagens de capital natural no 

financiamento do desenvolvimento Africano. 
 

PILARES ESTRATÉGICOS 
 
Pilar 1: Aplicar abordagens de capital natural a projetos de financiamento de infraestrutura 

africanos. 

•  Isto envolve a aplicação de abordagens de capital natural para projetos de infraestrutura 
prioritários em Países-Membro Regionais do BAD selecionados (Nigéria, Tanzânia, 
Madagáscar e Moçambique) para informar decisões de investimento e financiamento de 
projetos de infraestrutura na África. 

 
Pilar 2: Construir consenso para abordagens de capital natural entre os bancos multilaterais 
de desenvolvimento (BMD) e parceiros relacionados. 

•  BAD trabalha com outros bancos multilaterais de desenvolvimento (BMD), tais como o Banco 
Mundial, o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), o Banco Asiático de 
Desenvolvimento (BAD), e o Banco Europeu de Investimento (BEI), para promover uma visão 
comum e compartilhar o melhor para integrar o capital natural na arquitetura do financiamento 
do desenvolvimento. 

 
Pilar 3: Integrar as práticas de capital natural nas notações de crédito soberano Africano. 

•  Isto implica integrar considerações de crescimento verde e de capital natural nas notações 
de risco soberano e de crédito dos países membros regionais do BAD, em parceria com as 
agências de notação de crédito. 

 
Pillar 4: Aumentar a capacidade de contabilidade e avaliação do capital natural na África. 

•  Através da Academia do Capital Natural da BAD, o programa irá gerar capacidade para 
incorporar abordagens de capital natural no planejamento do desenvolvimento e no 
financiamento de infraestrutura, com o apoio da GGKP, MAVA Economics for Nature (E4N), 
e parceiros dos BMD. 

 

ESTRUTURA DE IMPLEMENTAÇÃO 

 
O financiamento para este programa de dois anos (2021-2022) NC4-ADF é do Ministério Federal 
Alemão para a Cooperação Econômica e Desenvolvimento (BMZ) e da Fundação MAVA para a 
Natureza.  
 
A implementação do projeto é liderada pelo World Wide Fund for Nature (WWF) com supervisão de 
um Comitê Misto de Implementação (CMI) co-presidido pelo BAD e GGKP. O CMI inclui ainda a 

https://www.afdb.org/en
http://ggkp.org/


 

representação da WWF, da Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), do 
Instituto Internacional para o Desenvolvimento Sustentável (IISD), e MAVA Economia para a 
Natureza (E4N), entre outros.  
 
Para mais detalhes favor contactar: 
 
Andre Toham Kamdem, Líder, Programa NC4-ADF, BAD a.kamdemtoham@afdb.org  
 
John Maughan, Co-presidente, Programa NC4-ADF, GGKP jmaughan@ggkp.org 
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