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Historico da construção da Política de Incentivos a 
Serviços Ambientais 

• 1999 – Lei Chico Mendes 

• 2001 – ZEE 

• 2003-2006 – Estudos de converção da 

dívida em Servios Ambientais 

• 2007 – Primeiro conjunto de idéias no 

chamado Pacto do Clima (apoyo GTZ) 

• 2008 – Análise da potencialidade de um 

mecanismo REDD no Acre (GTZ, IUCN, 

WWF) 

• 2009 – Proposta de REDD para Acre a 

partir de um Plano de Ação (GTZ, IUCN, 

WWF, IPAM, CPWH) 

• 2010 – Consulta Pública - SISA 
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Incentivos a los Servicios Ambientales 
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Proceso de Consulta Pública 
• Envolveu diferentes segmentos da socidade em reuniões e 

oficinas totalizando 174 personas : 
– Indígenas: 30  

– Pequenos productores  e extrativistas: 50 

– Sociedad Civil, ONGs e acadêmicas: 85 

– Organizações de base: 9 

• Resultados: Um total de 357 recomendações recevidas.                   
Principais grupos: 
– Ações estructurantes: 70 

– Incentivos a serviços ambientais: 63 

– Conceito do projeto: 39 

– Áreas prioritárias: 36 

– Governança: 29 

 

Duração: 9 messes 
357 recomendações 

Análisis das 
recomendações:  

2 messes 

Versão Final 
Segundo semestre de 

2010 



Resultados del Processo de 
Consulta Pública 2009 - 2010 

• Das 357 recomendações - Principais preocupações: 
– Posse da terra, 
– Inclusão de todos (indígenas, proprietários privados, pequenos 

produtores rurais, extrativistas, etc), 
– Respeito ao direito das populações indígenas 
– Não só carbono, mas também todos os serviços ambientais 
– Governança  
– Repartição equitativa de benefícios, 
– No só um projeto em área prioritária mas uma política de 

Estado, 
– Considerar outros tipos de benefícios, não só dinheiro 
– Relação entre REDD e uso sustentável da terra 



Construção do Projeto de Lei 
do SISA 

A proposta da minuta surge das consultas feitas ao PSA 
Carbono entre agosto de 2009 a abril de 2010 e apresentada 
nas seguintes reuniões para apreciação e sugestões: 

• Reunião com os 3 conselhos 26 de julho 

• Reunião com ONGs: 23 de julho 

• Reuniões setoriais com: 

– INSTÂNCIAS FEDERAIS: INCRA, IBAMA, FUNAI 

• Enviado para o ICMBIO por email  

– SETORES: FETACRE,FAEAC, ASSIMANEJO, CUT 

– EMBRAPA 

– INSTÂNCIAS ESTADUAIS: SEF, SEMA, SEAPROF, INS. DOM 
MOACIR, IDAF, ITERACRE,  

 



 

“Esse projeto é inusitado. Mas acima de tudo 
ele é adequado para o Acre, porque ele é 
flexível, já que permite integrar outros 
sistemas, como o sistema nacional e até o 
internacional, e ao mesmo tempo é robusto, 
devido ao fato de estruturar bases suficientes 
para iniciar de forma consistente o projeto no 
estado”, explica o secretário estadual de meio 
ambiente, Eufran Amaral. 
 

Reunião Conjunta CEMACT, CEF, CDRFS 
(27/08/2010) 





Objetivo del SISA 

Fomentar el mantenimiento y ampliación 

de los servicios ambientales 

Conservación y 

mejoria del suelo 

Secuestro, estoque y flujo de 

carbono Regulación del clima 

Conservación de 

água y recursos 

hídricos 

Biodiversidad 

Belleza  escenica 

Valoración de la cultura y del 
conocimiento tradicional 

Ley 2308 crea el Sistema Estadual de Incentivos  
a Servicios Ambientales - SISA 



Principios 
• uso dos recursos naturais com responsabilidade para proteção e integridade do sistema climático em benefício 

das presentes e futuras gerações;  

• responsabilidades comuns, porém diferenciadas,  

• precaução para evitar ou minimizar as causas das mudanças do clima;  

• respeito aos conhecimentos e direitos dos povos indígenas, populações tradicionais e extrativistas…; 

• fortalecimento da identidade e respeito à diversidade cultural, com o reconhecimento do papel das populações 
extrativistas e tradicionais, povos indígenas e agricultores na conservação, preservação, uso sustentável e 
recuperação dos recursos naturais, em especial a floresta;  

• fomento da cooperação nacional e internacional; 

• observação da Lei Federal que institui a Política Nacional de Mudanças do Clima, assim como das políticas 
nacionais …que regulam os incentivos e pagamentos por serviços ambientais;  

• cumprimento, pelos programas vinculados ao SISA, das disposições estabelecidas na Lei no 1.904, de 5 de junho 
de 2007, que instituiu o Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado do Acre – ZEE/AC e das diretrizes da 
Política Estadual de Valorização do Ativo Ambiental Florestal;  

• justiça e equidade na repartição dos benefícios econômicos e sociais oriundos dos produtos e serviços 
vinculados aos programas associados a esta lei; e  

• transparência, eficiência e efetividade na administração dos recursos financeiros, com participação social na 
formulação, gestão, monitoramento, avaliação e revisão do sistema e de seus programas.  
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Trabalhando em … 
- Fortalecimento institucional para Monitoramento Reporte 
e Verificação - MRV 
- Metodologia de Linha de base para o Programa ISA 
Carbono  
- Salvaguardas Sócio Ambientais 
- Capacitação dos três Conselhos – Formação da Comissão 
de Acompanhamento e Validação  
- Registro do SISA 
- Levantamento de oportunidades  
- Programas de capacitação de provedores de serviços 
ambientais para participação e implementação 
- GT Indígena – dialogo com populações indígenas para 
implementação do SISA, 
-Esquemas subnacionais 



Lições e desafios 
• REDD é um instrumento dentro de uma política mais ampla de 

desenvolvimento sustentável, 

• REDD+ como instrumento na mudança de paradigma de uso de la terra 

• Construção de forma participativa de uma Lei estadual, envolvendo todos os 
setores da sociedade 

– Tempo para desenhar vs tempo de implementar vs tempo para  processos 
participativos 

• Necessidade de atuar em três âmbitos: mediação pública; investimento 
privado; participação e controle social 

• Mecanismo para garantir a gobernança e continuidade da política: construção 
de capacidades da sociedad civil e governo 

• Satisfazer a necessidade de confiabilidade exigida pelo mercado: 

– Não reduzir a floresta a Carbono, considere os serviços ecosistêmicos 

• Não renunciar  às diretrizes e princípios debatidos e pactuados com a 
sociedade 

 



PARTNERS 



Obrigada! 
 

Monica Julissa De Los Rios de Leal 
monica.julissa@ac.gov.br  

monica_julissa@yahoo.com.br 
Eufran  Ferreira do Amaral 

eufran.amaral@ac.gov.br 
eufran@cpafac.embrapa.br 
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