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Forum de Governadores da Amazonia
2008
• Inserir o tema florestas na agenda de
mudanças climaticas do Brasil
• Carta ao Preseidente Lula: Cria a Força Tarefa
de Governadores da Amazonia
– desenhar uma proposta para o posicionamento
do Brasil na COP 15

O GOVERNO DO ACRE, PELA PRIMEIRA VEZ PARTICIPA
EM DISCUSSÕES SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS AO
NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL
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CONTEXTO
• Força Terefa de
Governadores pelo Clima e
Florestas (GCF)
– O GCF criado em Novembro de 2008 com um
Memorando de Entendimento (MOUs) assinado no
primeiro Painel Global de Governadores sobre o Glima
– Metas:
• Trocar experiencias e melhores prátshare experiences and best
práticas
• Construção de capacidades
• Desenvolvimento de recomendações para integração de REDD e
outras atividades de carbono florestal nos sistemas obrigatorios.

– Em 2008 o Acre inicia sua participação no GCF
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Por que Acre, Chiapas e Califonia?
• Acre
– O Programa ISA Carbono do Acre foi criado pela Lei 2.308 /2010 aprovada em Outubro
de 2010 como parte do SISA
– O SISA garante estabilidade para o suprimento e demanda de serviços ambientais
– Desenho de uma estrategia complementar ao SISA para alternativas ao uso do fogo e
desflorstamento com o objetivo de estabelecer uma economia de baixo carbono.

• California
– AB 32 – Ações de Solução para o Aquecimento Global de 2006

– Requer que o Estado reduça as emissões de GEE aos níveis de 1990 até 2020
– Uma ferramenta: Programa de limitação e comercialização iniciando em 2012
– Outras ferramentas: energia renovavel, combustiveis de baixo carbono, energia
eficiente.

• Chiapas
– Chiapas iniciou o desenho de seu Porgrama REDD+ atraves de uma lei estadual
– Ha um comite tecnico de REDD+ formalmente estabelecido em 2011
– Atualmente esta trabalhando em salvaguardas socio ambientais, linha de base, MRV
dentre outros
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REDD Offset Working
Group - ROW
• Memorando entre Chiapas, Acre, California assinado
em 2010
• Estabelece um grupo formado por tecnicos e
representantes dos tres governos
• Responder 2 perguntas:
1.

2.

Quais os mecanismos legais e institucionais
necessários para que California possa reconhecer
compensações de REDD+ para fins de conformidade,
e
Quais os elementos-chave, políticos e técnicos
(incluindo padrões sociais e ambientais) que um
programa de REDD+ deve alcançar para serem
reconhecidos em um programa de conformidade.
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Participants
• Technical Experts:
– IPAM – Amazon
Institute for
Environmental
Research
– Climate Action
Reserve
– Environmental
Defense Fund
– Stanford University

– The Ford Foundation
– The Nature
Conservancy
– University of Colorado
Law School
– Conservation
International
– ProNatura Sur

7

Elementos de discussão para
recomendações
• O que significa REDD+ ?
• Arquitetura REDD
• Elementos:
– Infraestrutura de Registro
– Fluxo de Creditação
– Niveis de Contabilidade
• Niveis de referencia e linha de base para creditação
• Vazamentos
• Reversabilidade
• Baixo desempenho
• Dupla contagem
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CONTINUAÇÃO DOS ELEMENTOS
• Salvaguardas sociais e ambientais
• Monitoramento, Reporte e Verificação (MRV)

• Consideracões Legais e Institutcionais
– Revisar as leis estaduais e federais
– Exequibilidade
– Acordo vinculante
– Direitos e titulos de carbono
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Processo do ROW

Processo ROW

Grupo ROW
Agosto
2011

Resumo informativo das atividades do ROW
- ROW 101 – apresentação publica do ROW

Set-Feb 2012

Elaborar o rascunho das recomendações do
ROW para reunioes publicas para comentarios e
sugesões

Junho Agosto/2012

Relatorio final do ROW com versao final das
recomendacoes

Process ROW
Processo formal dos Estados

Processo formal

CA

ACRE

CHIAPAS
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PRODUTO FINAL
• O produto ROW final deverá ser um relatório
que descreve as opções e recomendações que
Acre, Chiapas e Califórnia podem considerar
nos seus processos de tomada de decisões para
implementação de seus programas (2012)
• As recomendações apoiarão o dialogo entre
governos e sociedade civil sobre REDD+
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Participação da Sociedade Civil
• Apos terminar o rascunho este sera publicado
para receber recomendações
• Vias de Participação:
– Via website (http://stateredd.org/about-row/)
– Nas discussões que cada Estado tera internamente
apos o rascunho pronto (iniciando em abril 2012)
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Grupo do ROW (15 pessoas entre
tecnicos e representantes
governamentais

