
Orientações para o 

Plano de Capacitação sobre REDD+ na UNFCCC e a posição do governo brasileiro para 
técnicos estaduais e municipais 

 

O objetivo deste documento é fornecer insumos à CONAREDD+ para a elaboração de 

um plano de capacitação sobre REDD+ na UNFCCC e a posição do governo brasileiro para 

técnicos estaduais e municipais. 

 

→ SOBRE O PLANO DE CAPACITAÇÃO 

Objetivo Geral 

Qualificar os técnicos estaduais e municipais sobre a temática de REDD+ no 

âmbito da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC, da 

sigla em inglês) e a posição adotada pelo governo brasileiro por meio de instrumentos 

informativos que contribuam com a implementação integrada e descentralizada das 

políticas públicas ambientais. 

 

Objetivos Específicos 

• Ampliar o número de atores públicos e sociais com formação e capacitação para 

incidir positivamente na gestão ambiental pública; 

• Ampliar o número de órgãos ambientais com equipes capacitadas na temática de 

REDD+; 

• Capacitar os atores para contribuírem direta ou indiretamente para a Redução das 

Emissões de Gases de Efeito Estufa Provenientes do Desmatamento e da 

Degradação Florestal, Conservação dos Estoques de Carbono Florestal, Manejo 

Sustentável de Florestas e Aumento de Estoques de Carbono Florestal - REDD+; 

• Formar e integrar redes de comunicação e aprendizado, por meio de trocas de 

experiências e discussões relevantes sobre a temática de REDD+; 

• Difundir a abordagem brasileira para a implementação das determinações da 

UNFCCC referente à REDD+; 

• Gerar subsídios que contribuam e retroalimentem os processos de planejamento, 

gestão e a atuação sobre as questões relacionadas ao combate ao desmatamento 

e à degradação florestal; e 

• Contribuir para a convergência e complementaridade de políticas e 

compatibilização de programas jurisdicionais subnacionais à ENREDD+. 

 

Metodologia 

Sugere-se que o processo de capacitação seja baseado nas temáticas 

identificadas como sendo de maior interesse e demanda dos pontos focais indicados 

pelos estados no âmbito da Câmara Consultiva Temática de Pacto Federativo (CCT-Pact), 

de acordo com formulário divulgado sobre as demandas de capacitação no tema. 



A forma de disseminação dos conteúdos informativos também deverá ser 

escolhida tomando as respostas do formulário como referência. A linguagem adotada 

será acessível e voltada para público abrangente, entretanto, para alguns dos temas 

selecionados, é desejável que os educandos possuam conhecimentos prévios mínimos. 

 

Modalidades 

De acordo com o formulário, as modalidades de maior demanda são, na ordem: 

- Material informativo 

1) Vídeos; 

2) podcasts (conteúdos gravados em formato de áudio e disponibilizados na 

internet); 

3) notas informativas (documentos que apresentam um assunto específico de 

forma resumida, em poucas páginas); e 

4) webinars (seminários realizados em ambiente virtual com os participantes 

interagindo remotamente); 

5) Cartilha; e 

6) Folheto/folder. 

 

- Eventos de capacitação 

1) Cursos presenciais; 

2) Oficinas para o desenvolvimento colaborativo sobre temas; e 

3) Palestras e mesas redondas. 

Temas dos cursos 

De acordo com o formulário, os temas de cursos demandados são, na ordem: 

1) Mercados de carbono florestal; 

2) Instrumentos econômicos para a preservação e recuperação ambiental 

(por exemplo: cotas de Reserva Ambiental (CRA), pagamento por serviços 

ambientais, tributação verde etc.); 

3) Monitoramento da cobertura florestal, cálculo de emissões por 

desmatamento e degradação florestal e outros aspectos técnicos; 

4) Programas jurisdicionais de REDD+; 

5) Políticas e ações para combate ao desmatamento; 

6) Manejo sustentável de florestas; 

7) Recuperação florestal; 

8) Introdução a REDD+ (conceito, natureza, histórico, escopo, etc); 

9) Salvaguardas de REDD+; 

10) Captação e distribuição de recursos para REDD+; 

11) REDD+ na Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima; 

12) Introdução à mudança do clima (mitigação, adaptação, etc); 

13) Principais causas e vetores do desmatamento; 

14) Principais causas e vetores de degradação florestal; 

15) REDD+ e a contribuição brasileira no contexto do Acordo de Paris; 



16) REDD+ e o Fundo Amazônia; 

17) Co benefícios de REDD+; e 

18) Chamada do GCF. 


