PROGRAMA
Seminário: “Barreiras à Implementação de Esquemas de PSA/E e outros Incentivos
Econômicos para a Recuperação e Conservação dos Serviços Ecossistêmicos”
Projeto de Lei Serviços Ambientais AM e Salvaguardas Socioambientais: Caminho a Seguir
DATA: 21 de outubro de 2013

HORÁRIO: 8h30 às 16h30

LOCAL: Auditório da FAS (Fundação Amazonas Sustentável) - Rua Álvaro Braga, 351, Parque
Dez de Novembro, Manaus (AM) - Tel.: (92) 4009-8900
ORGANIZAM: Forest Trends, Fundo Vale, SDS-Ceclima, FAS, Idesam.
Diversas formas de incentivos econômicos para a conservação e o desenvolvimento
sustentável são discutidos e implementados. Essas iniciativas promovem investimentos
financeiros através da valorização e do reconhecimento das funções dos serviços
ecossistêmicos (carbono, hidrológico, biodiversidade, etc.) e os serviços ambientais ao bem
estar da humanidade. O Brasil vem discutindo intensivamente esquemas e incentivos à
manutenção e restauração dos serviços ecossistêmicos regionais (legislação de PSA em vários
estados) e de iniciativas independentes (ex. projetos REDD+).
Buscando mapear e analisar a atual situação e tendências das Iniciativas Brasileiras de PSA/E
e Incentivos Econômicos para a Recuperação e Conservação dos Serviços Ecossistêmicos,
surge o Projeto Matriz PSA/E – Brasil, promovido pela Forest Trends em parceria com o Fundo
Vale e a Vitae Civilis. Iniciado em julho de 2012, o Projeto tem uma duração garantida de três
anos (até junho de 2015) e busca oferecer conhecimento necessário para alavancar as
oportunidades e catalisar conexões estratégicas, fortalecendo o quadro institucional das ações
de PSA/E no Brasil.
Em outra iniciativa positiva paralela, a SDS, por meio do CECLIMA, numa construção coletiva
junto ao Fórum Amazonense de Mudanças Climáticas, desenvolveu uma proposta de Lei da
Política Estadual de Serviços Ambientais que se trata de um sistema fruto de uma série de
discussões com a sociedade civil, com a academia, terceiro setor, com o setor privado e o
governo, tendo os resultados alcançados, sido fruto de amplos debates técnicos e públicos,
para criação de um ambiente de confiança para provedores, investidores e beneficiários dos
produtos e serviços ambientais no Estado do Amazonas.
Mesmo antes do estabelecimento formal da Política Estadual de Valorização dos Serviços
Ambientais, a SDS, por meio do CECLIMA, tem realizado atividades importantes para a sua
efetiva implementação como a iniciativa REDD+ PSA no Amazonas, em articulação com a
Aliança para o Clima, Comunidade & Biodiversidade (CCBA) e a Care Internacional, que tem
como objetivo a consolidação de salvaguardas socioambientais relacionadas aos programas e
projetos de pagamento por serviços ambientais.
Neste contexto, Forest Trends, Fundo Vale, SDS-Ceclima, FAS, Idesam convidam para o
Seminário: “Barreiras à Implementação de Esquemas de PSA/E e outros
Incentivos
Econômicos para a Recuperação e Conservação dos Serviços Ecossistêmicos”. “Projeto de Lei
Serviços Ambientais AM e Salvaguardas Socioambientais: Caminho a Seguir” a ser realizado
no 21 de outubro de 2013, na cidade de Manaus. Partindo das apresentações dos resultados
parciais obtidos do primeiro ano de sistematização das iniciativas contempladas pela Matriz, o
evento busca criar espaço para o debate (e recomendações) sobre os desafios e
oportunidades para fortalecer as iniciativas locais de PSA/E e de outros incentivos econômicos.
O seminário é parte de um ciclo de eventos que será promovido em outras capitais.

OBJETIVOS DO SEMINÁRIO
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Apresentar a iniciativa Matriz PSA Brasil e resultados parciais;
Dar a conhecer o status e os entraves do Projeto de Lei 792/2007 sobre PSA;
Dar a conhecer as ações promovidas e interesses pelo setor privado;
Listar os principais desafios e oportunidades para promover a oferta e demanda por
serviços ecossistêmicos e ambientais no país;
Obter recomendações para a melhor formatação e utilização da Matriz como
instrumento catalizador de iniciativas PSA/E;
Dar a conhecer e consultar o status e os próximos passos da proposta de lei de SA
AM;
Dar a conhecer e consultar a proposta de processo para a elaboração de Salvaguardas
Socioambiental REDD SES.

METODOLOGIA
Evento proposto para ser realizado durante todo o dia 21 de outubro (das 8h30 às 16h30),
reservado a convidados (máximo 25 pessoas). O período da manhã haverá três sessões: (i)
apresentação sobre a iniciativa e resultados da Matriz; (ii) trabalho em grupo (os participantes
serão divididos em três grupos temáticos: comunicação, redes e pesquisa); (iii) rodada de
debate sobre os desafios para a oferta e demanda por serviços ecossistêmicos e ambientais.
No período da tarde serão apresentados (seguido de debate): (i) o status e os próximos passos
(decreto regulamentar) do projeto de lei de SA AM e; (ii) a proposta de processo para a
elaboração de Salvaguardas Socioambiental REDD SES.
PRODUTOS ESPERADOS
1. Documento de Trabalho em dois idiomas (português e inglês) contendo as recomendações
para (i) fomentar a oferta e demanda por serviços ecossistêmicos e ambientais no Brasil e,
para (ii) o continuo desenvolvimento da Matriz, como uma ferramenta eficaz no fomento de
iniciativas de PSA/E e de outros incentivos econômicos para a recuperação e conservação
dos serviços ecossistêmicos. O Documento de Trabalho contemplará a informação obtida de
todos os eventos.
2. Memória da reunião com recomendações para o processo de regulamentação (decreto
regulamentar) da lei de SA AM e; elaboração de Salvaguardas Socioambiental REDD SES.
PROGRAMAÇÃO

Horário
08h30
08h45
09h00
09h40
10h20
10h30
12h30
13h30
14h30
14h50
15h30
15h45
16h00
16h30

Atividade
Café de boas-vindas e apresentação de objetivos do evento e agenda do dia (SDS)
Quem somos? (rodada de auto-apresentação, FAS)
Apresentação: Ações e Iniciativas de PSA no Brasil: “Primeiros Achados” (Marcos
Tito – Forest Trends)
Abertura para perguntas e debate (Idesam)
Apresentação dos objetivos e da metodologia do grupo de trabalho (Flavia Cunha –
Forest Trends) e formação dos grupos temáticos: Rede; Comunicação e Análise de
Resultados
Dinâmica de trabalho em Grupo (Café auto-serviço)
Socialização dos encaminhamentos sugeridos por cada grupo e debate geral
(Marcos Tito – Forest Trends)

Almoço
Apresentação: Status e próximos passos da Proposta de lei de SA AM (Luis Piva–
SDS/Ceclima)
Roda de Debate sobre a apresentação
Apresentação: Processo Nacional de elaboração de Salvaguardas Socioambientais
REDD+ (Marcos Tito – Forest Trends)
Apresentação: Proposta de elaboração de Salvaguardas Socioambientais REDD+
SES para o Amazonas (Fabiano Lopes – Fundação Victoria Amazônica)
Roda de Debate sobre as apresentações (salvaguardas)
Encerramento

