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O Programa COPIP

O Programa de Identificação e Preparação de Projectos de Oceanos Limpos (COPIP) identificará
e preparará projectos na África Subsaariana que contribuam para reduzir a descarga de plásticos nos
oceanos. 

País Beneficiário e Promotores 

Os países beneficiários da COPIP são países elegíveis da África subsaariana costeira, excepto a
África do Sul. 

Os promotores-alvo são autoridades locais e municípios e os seus serviços públicos, organizações
regionais, nacionais e locais (incluindo ONG, instituições de investigação, universidades) e empresas
do sector privado envolvidas na gestão de resíduos sólidos, águas residuais e águas pluviais. 

Autoridade Contratante e Mandato 

A  autoridade contratante  é o Banco Europeu de Investimento (BEI),  que é  o  banco  da União
Europeia.  Embora  as  principais  actividades  do  BEI  estejam centradas na  Europa,  tem sido  um
parceiro  activo  no financiamento  do desenvolvimento  nos  países  de  África,  Caraíbas  e  Pacífico
(ACP) desde 1963. O BEI apoia as políticas externas e de desenvolvimento da UE.

Actualmente, o BEI opera na África subsariana ao abrigo do Acordo de Parceria ACP-UE, também
conhecido como Acordo de Cotonou. 

A Iniciativa Oceanos Limpos 

A Iniciativa Oceano Limpo (COI), que constitui a base e o quadro da COPIP, foi lançada pelo BEI,
grupo KfW e Agence Française de Développement (AFD) em Outubro de 2018.  The three banks
have committed to a COI financing goal, including both loans and grants of EUR 2bn in the period 
1 de Outubro de 2018 - 31 de Dezembro de 2023. Em Outubro de 2020, os bancos promocionais
nacionais  italianos  e  espanhóis  CDP  e  ICO  aderiram  à  iniciativa.  Os  tipos  de  projectos  que
contribuem para os objectivos do COI,  e que são elegíveis no âmbito da COPIP, estão listados
abaixo.

Gestão de resíduos sólidos com enfoque nos plásticos: 

 Recolha, pré-tratamento, reciclagem/recuperação de plásticos, outros materiais recicláveis e bio-
resíduos 

 Eliminação segura de resíduos residuais em aterros sanitários
 Gestão de resíduos em portos e portos para reduzir o lixo marinho
 Projectos inovadores de plásticos que contribuem para reduzir a descarga de plásticos nos 

oceanos, ou para o desenvolvimento de plásticos reutilizáveis/recicláveis ou biodegradáveis 
novos/melhorados

 Apoio institucional à prevenção do plástico e ao desenvolvimento do mercado: EPR, proibição de
plásticos de utilização única, contratos públicos ecológicos, integração e apoio à cadeia de valor, 
sensibilização do público, etc.

Cobertura: Plástico e gestão de resíduos em terra, nos rios e nas zonas costeiras próximas do
mar, abrangendo também assentamentos informais, sector informal, novas formas de recolha,
tais como centros de recompra, e apoio à cadeia de valor.

Sistemas de gestão de águas residuais 

 Estações de tratamento de águas residuais 
 Redes de recolha de águas residuais 
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 Sistemas de gestão de lamas

Cobertura:  os sistemas devem reduzir  a descarga de plásticos (incluindo microplásticos) em
cursos de água, rios e oceanos, por exemplo através de ecrãs, armadilhas e outras medidas
semelhantes  na  entrada/pré-tratamento/saída,  e  os projectos  devem incluir  o  manuseamento
aceitável de plásticos/resíduos extraídos.

Sistemas de gestão de águas pluviais urbanas 

 Novos sistemas de drenagem e gestão de águas pluviais
 Renovação e melhoramento dos sistemas de drenagem e gestão de águas pluviais existentes 

Cobertura:  Objectos/componentes  que  contribuem  para  prevenir  a  descarga  de
resíduos/plásticos  em esgotos,  cursos de água e no oceano através  do controlo  das águas
pluviais.  Os  projectos  devem  incluir  armadilhas  de  plástico/resíduos  ou  outras  medidas
semelhantes  para  evitar  a  descarga  de  plásticos  e  o  manuseamento  aceitável  do
plástico/resíduos extraídos.

Âmbito do Programa COPIP 

O programa COPIP  identificará, avaliará e preparará a implementação de projectos de gestão de
resíduos sólidos,  águas residuais  e águas pluviais  na África subsaariana nos sectores público e
privado. 

A  equipa  COPIP  identificará  uma  reserva  de  20  projectos,  com  cinco  projectos  preparados,
incluindo os Termos de Referência para apoio à implementação de projectos. 

Juntamente com o promotor e outros interessados, os consultores implementarão cinco projectos-
piloto como prova de conceito de componente(s) ou abordagem(ões) de projecto seleccionada(s) e
para criar consciencialização e compromisso entre os interessados locais 

Os consultores realizarão também actividades para a transferência de conhecimentos e perícia
no  desenvolvimento  de  projectos,  gestão  de  projectos,  financiamento,  operação  e  técnicas  de
manutenção para patrocinadores de projectos do sector público e/ou privado e outras contrapartes
governamentais.

Os projectos serão seleccionados e implementados em cidades ribeirinhas costeiras e próximas da
costa,  onde  as  necessidades  são  claras  e  tangíveis,  e  as  probabilidades  de  sustentabilidade,
sucesso e valor de demonstração são elevadas. 

Prestador de serviços 

O programa COPIP é levado a cabo por um consórcio de consultores constituído por  Tetra Tech
International Development e EGIS Eau.

Contactos COPIP

BEI:

 Gestor do programa de assistência técnica: Carmelo COCUZZA, e-mail: c.cocuzza@eib.org, 
Tel: +352 4379 84209 

 Perito em resíduos: Jonas BYSTRÖM, e-mail: j.bystroem@eib.org, Tel: +352 4379 87659 
 Perito em água: Harald SCHÖLZEL, e-mail: h.schoelzel@eib.org, Tel: +352 4379 82747 

Consultor:

 Líder de equipa: Klaus BUCHHOLZ, Klaus.buchholz@copip.eu, Tel: +962 79 666 7826
 Perita em resíduos: Eva RÖBEN, Eva.Roben@copip.eu, Tel: +32 491 735317
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 Perito em água: Andreas ENZINGER, Andreas.Enzinger@copip.eu, Tel: +33 6 80 43 23 39
 Gestor do programa: Lorraine HUTCHISON, Lorraine.Hutchison@copip.eu, Tel +254 758 726 
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