
DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 
SUSTENTÁVEL POR MEIO DE 
PROJETOS DE PARCERIA  
(NAKOPA)

SUAS PESSOAS DE CONTATO
Oferecemos assessoria técnica e administrativa a 
todos os municípios, desde o requerimento até o 
desenvolvimento do projeto. Como acompanhamento 
aos projetos, organizamos regularmente seminários 
referentes à realização e ao faturamento e possibili-
tamos, além disso, a troca de experiências entre os 
municípios participantes.
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Contexto
Diversos municípios já se comprometeram, há muitos 
anos, com o trabalho de parceria internacional. 
Esses contribuem com conhecimentos importantes, 
experiência e redes de contato em prol da cooperação 
pelo desenvolvimento. Para promover essa medida e 
atender ao interesse dos municípios na implementação 
de um projeto próprio, o Centro de Serviços para os 
Municípios em Um Só Mundo apoia, desde 2013, o 
desenvolvimento municipal sustentável através de 
projetos em parcerias. O projeto Nakopa será finan-
ciado a partir de recursos do Ministério da Cooperação 
Econômica e do Desenvolvimento da República 
Federal da Alemanha (BMZ).

Requerente
A proposta se dirige a todos os municípios alemães que 
desejem implementar projetos em uma relação dirigida 
a políticas de desenvolvimento com municípios de 
países em desenvolvimento ou emergentes (conforme 
a lista de países DAC da OECD). As propostas devem 
apresentar:

 Æ a instituição alemã da administração e a política 

junto a seus parceiros do sul
 Æ as associações de múltiplos municípios alemães 

com seus parceiros municipais
 Æ as associações de municípios alemães e organiza-

ções centrais municipais com seus equivalentes no 
país parceiro

Disposições formais  
 Æ Os volumes de projetos devem ficar entre 20.000 e 

250.000 euros (em casos de parceiros sem expe-
riência comum de projeto, o máximo deve ser de 
50.000 euros).

 Æ Um mínimo de dez porcento do total de despesas 
deve ser fornecido na forma de recursos próprios  
e/ou de terceiros. 

 Æ O tempo máximo de duração de um projeto deve 
ser de três anos (ou de doze meses no caso de par-
cerias sem experiência no projeto).

 Æ Iniciativas e associações locais podem fornecer su-
porte administrativo ao projeto de parceria. 

 Æ São passíveis de financiamento apenas projetos cujo 
objetivo, claramente definido, possa ser alcançado 
dentro do âmbito financeiro e temporal previsto. 

 Æ  Deve-se garantir a sustentabilidade do projeto para 
além do período de financiamento.

Procedimento de aplicação
Será realizada uma chamada para candidatura por 
ano. O procedimento se dá em duas etapas e começa 
com a apresentação de uma manifestação de interesse. 
Realiza-se, em seguida, a candidatura propriamente 
dita do projeto. Ambos os municípios devem colaborar 
com seus conhecimentos e interesses como sócios 
igualitários na concepção do projeto.

Especificações relativas ao conteúdo
O projeto requerido deve se relacionar ao campo 
de ação dos municípios e associar-se a um dos 
campos temáticos do serviço público municipal, da 
good local governance ou da proteção ou adaptação 
climática. Serão expressamente aprovados também 
conceitos que incluam os campos temáticos migração 
e desenvolvimento ou comércio justo e/ou aquisição 
sustentável.

 Æ No centro do projeto encontram-se o intercâmbio 
da expertise municipal e medidas para a melhoria 
das condições de vida. A transferência de recursos 
materiais e financeiros em si não receberá suporte. 

 Æ O desenvolvimento das capacidades para os muni-
cípios parceiros deverá ser parte do projeto.

 Æ A realização de estudos sem a implementação de 
uma medida-piloto não é possível.

Até agora foram promovidos projetos relacionados, por 
exemplo, aos seguintes temas: Melhorias no abasteci-
mento de água potável e de energia, gestão de resíduos, 
adaptação climática e proteção ambiental, proteção 
contra catástrofes, planejamento municipal, qualificação 
e suporte do corpo de bombeiros municipal, segurança 
alimentar e trabalhos educativos.

Informações detalhadas podem ser encontradas em: 
https://skew.engagement-global.de/unters-
tuetzung-durch-nakopa.html
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