AL-INVEST Verde
Componente 1: Projetos inovadores de parceria
para uma transição verde das PMEs

O Programa AL-INVEST
• Principal programa de cooperação econômica da UE na América Latina (AL)
• Quase 28 anos de história
• Edições passadas:

• atrair investimentos europeus para a América Latina
• promover a internacionalização e aumentar a produtividade e a competitividade das
micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) na América Latina.
• 6a edição do programa: AL-INVEST Verde
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Edição anterior: AL-INVEST 5.0
➢ 31 milhões de euros
➢ 18 países

➢ 67 projetos financiados
➢ 110 Organizações de apoio
aos setores privados
envolvidas
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O Programa AL-INVEST Verde
• O Componente 1 é projetado para mobilizar a expertise e os investimentos da UE para apoiar a
criação de parcerias do setor privado na América Latina.

• O Componente 2 trata da defesa de políticas para a implementação efetiva de normas ambientais e
trabalhistas fundamentais e que estão sendo implementadas por um consórcio de Estados membros
composto por FIIAPP (Espanha) e IILA (Itália).

• O Componente 3 é implementado pelo Escritório de Propriedade Intelectual da UE e trata dos
direitos de propriedade intelectual.
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Membros do consórcio de implementação

Associados
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Objetivo

• Promover o crescimento sustentável
e a criação de empregos, apoiando a
transição para uma economia de baixo
carbono, eficiente em termos de
recursos e mais circular em AL.
• Incentivar as PMEs da AL a adotar
processos e práticas mais limpas e
sustentáveis como um elemento-chave
de sua competitividade.
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Sustentabilidade e competitividade

• Criação de valor: desenvolver produtos e
serviços que respondam às exigências dos
consumidores, que estão dispostos a pagar um
preço premium e demonstrar uma crescente
fidelidade à marca.
• Melhoria da produtividade:
desenvolvimento de modelos de produção mais
eficientes que reduzem os custos ou melhoram
a eficiência dos insumos.
• Acesso ao financiamento: os fluxos
financeiros são cada vez mais direcionados
para investimentos em produção, métodos e
tecnologias ecologicamente corretos.
• Cumprimento: obrigações regulamentares, a
nível local, nacional ou internacional
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Características do programa
• Duração de 48 meses (Dez 2021-Nov 2025)

• Orçamento: 31,25 milhões de euros
• 80% de subvenção com uma contribuição
financeira da UE de 25 milhões de euros
• 20 milhões de euros em Apoio Financeiro a
Terceiros (AFT) através de convocatórias abertas
e competitivas para apresentação de propostas.
• Primeira chamada aberta desde 28 de março de
2022 (www.alinvest-verde.eu)
• Próxima chamada prevista para o início de 2023
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Apoio Financeiro a Terceiros
(AFTs)
Grande oportunidade para financiar projetos
inovadores implementados por alianças
entre instituições latino-americanas e
da UE e organizações empresariais com
o objetivo de alcançar uma transição verde
efetiva das PMEs na região.
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https://alinvest-verde.eu/

@AL-INVEST Verde - Componente 1

@AlInvestVerde

1st convocatória para apresentação de propostas
•

Montante de financiamento da UE para cada projeto (máx. 80% do total) entre 250.000 EUR e
300.000 EUR

•

Requisito obrigatório: apresentado por alianças entre instituições e organizações empresariais da
AL e da UE (incluindo as que representam os interesses europeus na AL)

•

Duração indicativa: entre 20 e 30 meses

•

Projetos inovadores e integrados

•

Amplo efeito multiplicador entre as PMEs e unidades produtivas (beneficiários finais)

•

Sinergias com outros projetos e iniciativas a nível local, nacional ou regional
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1st convocatória para apresentação de propostas
•

Orçamento: 10 milhões de euros

➢ 6 M. euro: Lote 1 - Sistemas agroalimentares e cadeias de valor sustentáveis e livres
de desmatamento
− Soluções de rastreabilidade adaptadas às MPMEs e às organizações de pequenos produtores
− Práticas agrícolas sustentáveis adaptadas às PMEs e organizações de pequenos produtores
− Diálogo, compartilhamento de informações e pesquisa
➢ 4 M. euro: Lote 2 - Transição para modelos de negócios circulares, de baixo carbono e
eficientes em termos de recursos
− Fase de projeto
− Fase de produção

− Fase de logística e distribuição
− Consumo e gestão de resíduos
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1st convocatória para apresentação de propostas
•

Indicadores dos projetos

➢ Número de PMEs que adotam práticas econômicas sustentáveis
➢ Número de PMEs que obtêm certificação de padrões de sustentabilidade específicos da empresa
ou desenvolvem sistemas de rastreabilidade que melhoram a sustentabilidade de seus produtos
➢ Número de empregos verdes equivalentes a tempo integral (desagregados por sexo e idade)
mantidos/criados como resultado direto do apoio
➢ Número de PMEs que relatam um aumento no volume de negócios como resultado direto do apoio
recebido
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Benefícios para as organizações de implementação e seus membros
•

Melhorar as opções para cumprir com os novos regulamentos da
UE relacionados ao Green Deal (acesso ao mercado).

•

A participação conjunta de parceiros de ambas as regiões
fortalece os laços de comércio, conhecimento e
transferência de tecnologia entre eles.

•

A transição verde das PMEs é um elemento chave para a melhoria
de sua competitividade.

•

Oportunidade de participar de fóruns de intercâmbio, fazer parte
de redes internacionais e ter acesso a estudos e pesquisas
especializadas.

•

Participação em um programa de alta visibilidade da EU.
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Processo para apresentação de propostas

Nota conceitual
4 páginas

➢ Revisar toda a documentação chave (bases e formatos)
➢ https://alinvest-verde.eu/es_es/documents_relevant-guidelines
➢ Decidir sobre o lote no qual participar
➢ Identificar pelo menos um parceiro da outra região
➢ Registro na plataforma de licitação

Informações do
solicitante
6 pequenas tabelas e
documentos de apoio

➢ O líder faz o upload de toda a documentação solicitada à medida que ela está
sendo completada
➢ Data limite para apresentação de propostas: Até 27 de junho de 2022

Proposta completa
Máx. 15 páginas + Quadro
Lógico + Orçamento
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Como encontrar um parceiro para apresentar uma proposta
conjunta?
• Plataforma existente para reuniões on-line e links
com B2Match
https://al-invest-verde-1st-call.b2match.io/

• Registre-se e crie um perfil o mais completo
possível.
• Busque organizações complementares
desenvolvimento de um projeto comum.
• Estabeleça contato e inicie reuniões

para
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Como aplicar (1)?
 Acesse o site www.alinvest-verde.eu

 Faça o download das diretrizes, do
formulário de solicitação e de 3
formulários curtos. Há também
informações sobre as diretrizes de
implementação e outros documentos
relevantes.
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Como aplicar (2)?
 Você deve então criar uma conta para sua organização,
lembrando o nome e a senha utilizados. Somente
endereços oficiais podem ser utilizados.

 Complete seu registro com documentos de apoio e
informações solicitadas, tais como número e tipo
de funcionários, estatutos, registro de IVA, registro
de empresas, etc.
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Como aplicar (3)?
 Você pode carregar e editar sua solicitação e documentos a qualquer momento, até que você submeta
oficialmente sua solicitação.

Processo e etapas de avaliação (Comitê de Avaliação)

Julho 2022

Verificação
administrati
va
preliminar
(docs ok)

Avaliação da
Nota
Conceitual
Relevância e
design
(até 20 pontos)

Informações
sobre as
organizações
solicitantes
Avaliação da
capacidade
operacional,
técnica e financeira
(mínimo 12 a 20
pontos)

Setembro de
2022
Avaliação da
proposta
completa,
LogFrame e
orçamento
(até 60 pontos)

Seleção de
propostas
para
financiame
nto
(máx. 3 por
lote por país)
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Dúvidas ou perguntas?
• Plataforma: favor usar o manual disponível no site Endereço de e-mail no final do manual.
• Perguntas sobre as regras podem ser apresentadas
no máximo 21 dias antes do prazo, utilizando o
formulário apropriado.

• Coletaremos as perguntas
respostas em nosso site.

e

publicaremos
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• As respostas serão fornecidas até 11 dias antes do
prazo para apresentação de propostas.
• A fim de garantir a igualdade de tratamento dos
candidatos, nenhuma opinião prévia sobre
elegibilidade, co-candidatos ou uma ação
específica pode ser dada.
• Nenhuma resposta individual será dada. Todas as
perguntas e respostas, assim como outros avisos
importantes, serão publicados na plataforma e no
21
website.

Estamos ansiosos para receber suas grandes ideias para projetos inovadores
destinados a fazer melhores negócios em um planeta melhor!
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Muito obrigado!
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