ASSISTING COUNTRIES WITH CLEAN ENERGY POLICY

O Centro de Soluções de Energia Limpa ajuda governos, consultores e analistas a criarem políticas e programas que
promovem o desenvolvimento de tecnologias de energia limpa. O Centro de Soluções é uma iniciativa do Ministério
da Energia Limpa (Clean Energy Ministerial - CEM), um fórum global que compartilha as melhores práticas e promove
políticas e programas que incentivam e apoiam a transição para uma economia de energia limpa global.

SERVIÇOS DO CENTRO DE SOLUÇÕES DE
ENERGIA LIMPA
O Centro de Soluções de Energia Limpa é um recurso
online que ajuda governos a criarem e adotarem políticas e
programas que apoiam o desenvolvimento de tecnologias
de energia limpa. Os três principais recursos do Centro de
Soluções são: assistência à políticas Pergunte a um Especialista,
treinamento e fóruns de aprendizado peer-to-peer (usuário a
usuário), e uma rica biblioteca de ferramentas e publicações
técnicas. Esses serviços são oferecidos gratuitamente.

PERGUNTE A UM ESPECIALISTA: ASSISTÊNCIA
À POLÍTICAS DE ENERGIA LIMPA
O Centro de Soluções oferece um serviço vital ao conectar
aqueles em busca de conselhos e informações com um
especialista em política que pode ajudá-los a atingir seu
objetivo. O serviço Pergunte a um Especialista une legisladores
a um dos mais de 50 especialistas globais selecionados como
líderes confiáveis em temas específicos sobre financiamento e
políticas de energia limpa.
Saiba Mais sobre os êxitos do Pergunte a um Especialista ao
redor do mundo: cleanenergysolutions.org/expert/impacts.

O Centro de Soluções Financeiras de Energia Limpa,
uma expansão do Centro de Soluções de Energia
Limpa, ajuda os governos a mobilizar investimentos
em energia limpa por parte do setor privado, através
do fornecimento de suporte técnico em relação
a estratégias financeiras holísticas e instrumentos
financeiros específicos que reduzem o risco ou
fornecem fluxos de receita adicionais.
Visite o Centro de Soluções Financeiras de Energia
Limpa em finance.cleanenergysolutions.org.

TREINAMENTO E APRENDIZADO USUÁRIO A
USUÁRIO
O Centro de Soluções oferece aprendizado aos usuários e
treinamento através de webinars, vídeos e outros recursos.
O Centro de Soluções tem parcerias com especialistas
e organizações ao redor do mundo que compartilham
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diferentes visões e perspectivas através de webinars, com
comentários de especialistas e sessões de perguntas e
respostas. Para necessidades mais específicas, o Centro de
Soluções oferece treinamento personalizado e programas de
troca de experiências entre usuários conforme a necessidade.

RECURSOS TÉCNICOS
O Centro de Soluções oferece acesso aos relatórios, dados e
ferramentas de análises mais relevantes e atuais relacionados
às políticas de energia limpa, com milhares de recursos
técnicos disponíveis. O Centro de Soluções seleciona recursos
e publica aqueles julgados mais confiáveis, objetivos e
relevantes para legisladores e analistas atarefados.
O Centro de Soluções também oferece relatórios sobre temas
que incluem desde políticas específicas de tecnologias até
incentivos e códigos financeiros.

“A qualidade do trabalho que vem sendo fornecido
até agora é inigualável e permitirá que Belize cumpra
a meta de redução da intensidade energética de
aparelhos elétricos e edifícios e servirá como um estudo
de caso replicável para o resto da região.”
–Ambrose Tillett, Diretor Energético, Ministério do Serviço
Público de Belize, Energia e Serviços de Interesse Público

SERVIÇO PERGUNTE A UM ESPECIALISTA: ASSISTÊNCIA À POLÍTICAS DE ENERGIA LIMPA
ASSISTÊNCIA DE QUALIDADE SEM CUSTOS
O Centro de Soluções de Energia Limpa ajuda países em desenvolvimento a ter acesso gratuito a especialistas em
uma rede colaborativa internacional com mais de 50 especialistas em energia limpa. Os especialistas do Centro
de Soluções trabalham à distância e pessoalmente com legisladores para identificar metas locais e nacionais
e oferecer uma resposta personalizada que avalie obstáculos e oportunidades de soluções de energia limpa.
Um processo de revisão garante a prestação de assessoria objetiva e de alta qualidade, que satisfaz as metas e
necessidades do governo.
ACESSO RÁPIDO E FÁCIL
Ter acesso ao serviço Pergunte a um Especialista é rápido e
fácil: legisladores podem solicitar assistência online, através
do endereço: cleanenergysolutions.org, por e-mail ou
telefone ou, ainda, através de um representante do Centro
de Soluções. Nossa equipe responderá sua solicitação dentro
de dois dias úteis e começará a trabalhar imediatamente
para entender suas necessidades e identificar o especialista
adequado que irá oferecer assistência. O Centro de Soluções
também oferece consultas pré-solicitação, com o intuito de
identificar as áreas em que a assistência especializada poderia
contribuir.

GRANDE VARIEDADE DE TÓPICOS SOBRE POLÍTICAS
E FINANÇAS
A assistência especializada se concentra nas necessidades
de políticas e programas de energia limpa, incluindo
o desenvolvimento de estratégias, regulamentações e
padrões, mecanismos de financiamento e programas de
implementação. O trabalho vai desde projetar tarifas de
incentivo e programas de financiamento de energia limpa até
regulamentações, padrões e programas de incentivo.
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Exemplos de possíveis tópicos de assistência especializada.
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Muitos países e governos de todas as regiões do mundo têm usado o
serviço Pergunte a um Especialista do Centro de Soluções.

ELIGIBILIDADE
O Pergunte a um Especialista foi criado para ajudar legisladores
de países em desenvolvimento e economias emergentes a
identificar e implementar políticas de energia limpa e soluções
de financiamento. O Centro de Soluções convida funcionários
e autoridades governamentais de todos os níveis — nacional,
regional e local — a entrar em contato conosco para obter
assistência. Além disso, organizações regionais e técnicas que
trabalhem em nome de países em desenvolvimento podem ter
acesso à assistência. O Centro de Soluções também incentiva a
realização de solicitações de acompanhamento.

MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS
Patrocinado principalmente pelos Estados Unidos, Austrália
e Suécia, o Centro de Soluções de Energia Limpa conta
com a experiência dos países membros do Ministério da
Energia Limpa e faz parceria com mais de 40 organizações
internacionais. O Centro de Soluções também oferece suporte
coordenado com o Centro e Rede de Tecnologias Climáticas
(Climate Technology Centre & Network - CTCN).
Visite o site cleanenergysolutions.org/partner para saber mais.
Para saber mais ou falar com um especialista, entre em contato
com o Centro de Soluções de Energia Limpa.
Visite a página cleanenergysolutions.org/expert
Ligue +1-303-275-4370
Envie e-mail para expert@cleanenergysolutions.org
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