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AJUDA MEMÓRIA DA PRIMEIRA REUNIÃO DA CÂMARA CONSULTIVA TEMÁTICA
SOBRE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS NÃO REEMBOLSÁVEIS
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26 de outubro de 2016
Esplanada dos Ministérios, Bloco B, sala 814
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Abertura e Introdução
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A primeira reunião da Câmara Consultiva Temática sobre Captação e Distribuição de
Recursos Não Reembolsáveis (CCT-CDRNR) da Comissão Nacional para REDD+
(CONAREDD+) teve início às dez horas e quinze minutos do dia vinte e seis de outubro
de 2016 no Ministério do Meio Ambiente em Brasília-DF. Estavam presentes:
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Apresentação dos Representantes da CCT-CDRNR
Leticia Guimarães, coordenadora da CCT-CDRNR, deu as boas-vindas aos presentes e fez
breve introdução sobre o mandato da CCT-CDRNR e o da CONAREDD+. A seguir, a
proposta de agenda foi apresentada e aprovada. Uma rodada de apresentação foi
realizada com os membros apresentando também a sua relação e experiência com
REDD+ e as suas expectativas para os trabalhos da CCT-CDRNR.
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Agenda
Horário Tema

10h00

Início dos trabalhos da CCT-CDRNR - Apresentação das instituições
coordenadoras: Ministério do Meio Ambiente (MMA) e Ministério da
Fazenda (MF)

10h30

Apresentação dos Representantes da CCT-CDRNR

11h00

Apresentação e debate sobre REDD+ na UNFCCC e financiamento (Secretaria
Executiva da CONAREDD+)

13h00

Intervalo para o almoço

14h00

Referencial normativo que orienta os trabalhos da CCT-CDRNR *

15h00

Validação do Plano de Trabalho *

17h00

Encaminhamentos

18h00

Encerramento
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* a agenda aqui transcrita já reflete a inversão de pauta entre esses dois itens, que foi acordada no
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Houve breve exposição sobre os objetivos principais da CCT-CDRNR: apoiar a definição,
por parte da CONAREDD+ de diretrizes, regras e critérios para: 1. elegibilidade para
acesso a pagamentos por resultados REDD+ alcançados pelo País e reconhecidos pela
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC, na sigla em
inglês); 2. captação, por entidades elegíveis, de recursos de pagamentos por resultados
REDD+; 3. uso de recursos de pagamentos por resultados REDD+ captados pelas
entidades elegíveis; e 4. distribuição de benefícios.
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período da tarde.
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Apresentação e debate sobre REDD+ na UNFCCC e financiamento (Secretaria Executiva
da CONAREDD+)

39

Antonio Sanches, da Secretaria Executiva da CONAREDD+, realizou apresentação sobre
REDD+ na UNFCCC, a Estratégia Nacional para REDD+ e o contexto de atuação da CCTCDRNR. A apresentação teve o intuito de promover alinhamento inicial sobre os
conceitos que compõem a base para os trabalhos da CCT-CDRNR.
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Principais pontos discutidos:
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Possibilidade de pagamentos por resultados de REDD+ serem utilizados para fins de
compensação de emissões (offsetting) e a possibilidade de a CCT-CDRNR considerar a
expansão do escopo de implementação de REDD+ para além do que é previsto sob a
UNFCCC.
A coordenação esclareceu que o mandato estabelecido para a CONAREDD+ pelo
Decreto 8576/2015 é de implementar REDD+ dentro dos parâmetros estabelecidos sob
a UNFCCC e afirmou que REDD+ não está incluído no escopo estabelecido para o MDL.
Esclareceu ainda que a CCT-CDRNR não tem mandato para avaliar uma eventual
ampliação do escopo de implementação de REDD+.
Status da operacionalização do apoio a REDD+ pelo Fundo Verde para o Clima (GCF, na
sigla em inglês) e o processo de avaliação das propostas que serão submetidas pelo
Brasil ao GCF e o papel das CCT nesse processo foram também tema de discussão.
A coordenação realizou informe sobre a 14ª reunião do Conselho do Fundo, relativos à
operacionalização do apoio a REDD+ pelo GCF. O Secretariado deverá desenvolver um
programa piloto para a operacionalização de pagamentos por resultados de REDD+, que
deverá ser objeto de deliberação do Conselho em sua 16ª reunião, que ocorrerá em
março de 2017. Esclareceu ainda que as CCT não irão avaliar propostas de projetos ao
GCF.
O processo de revisão do Decreto nº 8.576/2015, que estabeleceu a CONAREDD+. Alguns
membros afirmaram que o Decreto deveria estar em concordância com o disposto no
Art. 41 do Código Florestal, Lei nº 12.651/2012.
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A coordenação afirmou que o MMA está preparando uma proposta de revisão do
Decreto 8.576 com vistas a ampliar a participação de atores da sociedade civil na
CONAREDD+. Afirmou ainda que o Decreto da CONAREDD+ encontra respaldo legal na
Política Nacional sobre Mudança do Clima, Lei 12.187/ 2009 e não no Código Florestal.
A regulamentação de dispositivos do Código Florestal está sob a responsabilidade de
outros órgãos do governo federal, como o Serviço Florestal Brasileiro.
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O papel da Matriz de Impacto de políticas pública proposta pela ENREDD+.

69

A coordenação explicou que o principal papel da Matriz de Impacto será monitorar a
efetividade da implementação das políticas ao longo do tempo, com vistas a possibilitar
ajustes capazes de proporcionar melhores resultados. Os resultados dessa análise
poderão também informar a tomada de decisão quanto ao uso de recursos.
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A atuação da CCT-CDRNR nas questões relacionadas ao uso dos recursos captados e à
distribuição de benefícios. O escopo de atuação da CCT-CDRNR parece não contemplar
discussões sobre instrumentos de financiamento que seriam fundamentais para a efetiva
implementação da ENREDD+.
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A coordenação afirmou que a atuação consistirá na proposição de diretrizes, de modo a
permitir que Estados e doadores tenham liberdade para contemplar suas prioridades e
para adotar os arranjos que julgarem mais adequados. Quanto aos instrumentos
econômicos, afirmou que deverão ser abordados quando da discussão das diretrizes
para a aplicação e o uso dos recursos. Acrescentou ainda que a 4ª fase do Plano de Ação
para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia prevê um novo eixo
dedicado a instrumentos normativos e econômicos e que o MMA, em parceria com o
Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipam), está organizando um seminário
sobre instrumentos econômicos que deve ser realizado em novembro de 2016.
Possibilidade de utilização de recursos captados para a implementação da Política
Nacional para Gestão Ambiental e Territorial de Terras Indígenas (PNGATI).
A coordenação respondeu que essa é certamente uma das linhas que deverá ser
considerada para utilização de recursos e que a ENREDD+ irá apoiar a implementação
de políticas que contribuem para os resultados de REDD+, como a PNGATI.
A importância de se considerar diversas fontes para a prospecção de pagamentos por
resultados de REDD+. A aplicação dos recursos captados deve recompensar pelos
resultados já alcançados ou investir em esforços para a permanência de resultados e
para a obtenção de novos resultados. A possibilidade de haver competição em uma
disputa entre os Estados pela obtenção de doações.
A coordenação afirmou que tanto a recompensa pelos esforços realizados quando o
apoio a investimentos que contribuem para a permanência e para obtenção de novos
resultados devem ser contemplados. Quanto à possibilidade de competição, afirmou
que as instâncias de governança da ENREDD+ não possuem controle sobre essa questão,
que depende, em grande medida, da percepção dos doadores com relação a capacidade
de execução dos potenciais beneficiários.
Sugestão para que houvesse uma discussão inicial acerca de quem seriam os potenciais
doadores e quais seriam as suas expectativas, o que poderia auxiliar o planejamento de
definições futuras que tornem o produto financeiro o mais atraente possível para os
doadores. Houve ainda uma observação de que a captação e a aplicação dos recursos
devem ter uma visão de REDD+ que vá além da questão florestal, de modo a considerar
todas as diferentes cadeias produtivas que tem impacto em REDD+, bem como o
contexto mais amplo de financiamento climático nacional e internacional.
A coordenação afirmou que a gama de países e programas que já demonstraram
disposição para realizar pagamentos por resultados não é tão ampla, com destaque para
os governos da Noruega, Alemanha e Reino Unido. Ressaltou, porém, que o
desenvolvimento de uma estratégia para a captação de recursos provenientes de
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pagamentos por resultados de REDD+ seria uma possibilidade interessante para os
trabalhos da CCT-CDRNR. Por fim, afirmou que a Secretaria Executiva da CONAREDD+
providenciará insumos para que essas questões sejam discutidas futuramente e
aproveitou para convidar os membros a contribuir para essas discussões com insumos
próprios ou outros de que tenham conhecimento.

118
119

Pausa para o almoço
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Referencial normativo que orienta os trabalhos da CCT-CDRNR
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Os trabalhos foram reiniciados com uma apresentação da Coordenação sobre o
referencial normativo que orienta os trabalhos da CCT-CDRNRN, o Decreto 8.576/2015,
a Portaria MMA 230/ 2015 e as Resoluções da CONAREDD+.
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Principais pontos discutidos:
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Possibilidade de se utilizar, no âmbito da UNFCCC, REDD+ para a compensação de
emissões (offsetting) e o posicionamento do governo brasileiro a respeito desta questão.
Possível conflito entre o Art. 6º do Decreto nº 8.756/2015 e o disposto no Art. 41 do
Código Florestal (Lei nº 12.651/2012), acerca de mercados de carbono.
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A coordenação reafirmou que no momento não há respaldo, sob a UNFCCC, para que se
utilize REDD+ para a compensação de emissões e que o governo brasileiro, juntamente
com o de outros países, defende que REDD+ não seja utilizado para compensação de
emissões de outros países. Discorreu ainda sobre a argumentação técnica que sustenta
essa posição. O posicionamento adotado visa promover integridade ambiental e
garantir que todas as Partes contribuam com esforços próprios, sobretudo com relação
às fontes de emissões provenientes de combustíveis fósseis que originaram a maior
parte das emissões de gases de efeito estufa. Incertezas com relação à mensuração e à
permanência dos resultados de REDD+ também reforçam a posição adotada. A
coordenação esclareceu que o Decreto nº 8.756/2015 visa regulamentar aspectos
relacionados à Política Nacional sobre Mudança do Clima (Lei nº 12.187/2009) e que a
CCT-CDRNR não possui mandato para abordar a regulamentação do Código Florestal.
O membro Pedro Soares afirmou que a UNFCCC não limita ou proíbe a compensação de
emissões (offsetting) e que a posição contraria à utilização de REDD+ para compensação
de emissões, defendida na UNFCCC pelo MMA e pelo MRE, não é compartilhada por
todos os membros da CCT-CDRNR.
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Validação do Plano de Trabalho
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Ana Luiza Champloni, coordenadora da CCT-CDRNR, apresentou o Plano de Trabalho da
CCT-CDRNR. O Plano foi concebido com base no imperativo de se operacionalizar a
descentralização da captação de pagamentos por resultados, contemplando
inicialmente os Estados amazônicos. O objetivo é diversificar as oportunidades de
pagamentos por resultados, testar arranjos e abordagens e proporcionar que mais
recursos possam ser aplicados no plano local.
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Principais pontos discutidos:
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Questionamentos e observações sobre a necessidade de se definir limites anuais para a
captação de pagamentos por resultados, sobre a distribuição dos limites e sobre a
divulgação dessas informações.
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A coordenação esclareceu que esses assuntos devem ser abordados de forma mais
estruturada nas próximas reuniões da CCT-CDRNR e afirmou que o MMA vem
trabalhando no desenvolvimento de uma plataforma digital, Info Hub Brasil, para dar
publicidade antecipadamente a documentos e informações sobre REDD+ do Brasil que
ainda não tenham concluído o ciclo de mensuração, relato e verificação estabelecido
sob a UNFCCC. A coordenação prestou esclarecimento sobre a questão dos princípios
para a implementação de REDD+ no Brasil, que passaram a ser discutidos na esfera da
CONAREDD+.
Entidades elegíveis a captar pagamentos e a possibilidade da União e dos Estados
indicarem entidades para realizarem a captação de pagamentos por resultados.
Considerações sobre a necessidade de se dar maior clareza ao papel de cada ator e aos
arranjos necessários para a implementação da Fase I de descentralização da captação.
A coordenação respondeu que a União e os Estados devem poder indicar entidades para
a captação de pagamentos por resultados em seu nome e afirmou que os arranjos
devem ser abordados de maneira mais clara nas próximas reuniões da CCT-CDRNR.
Questionamentos sobre a criação de subgrupos de trabalho, prevista no Plano de
trabalho apresentado e a pauta proposta para a 2ª e a 3ª reunião da CCT-CDRNR.
Os membros decidiram que a criação dos subgrupos não era oportuna. Houve acordo
pela reorganização das pautas para a 2ª e a 3ª reuniões. A 2ª reunião deverá abordar a
distribuição de limites de captação de recursos de pagamentos por resultados e a 3ª
deverá abordar a elegibilidade de entidades estaduais e de entidades federais. O
trabalho das duas reuniões subsidiará a elaboração de uma minuta de Resolução que
disponha sobre ambos os temas.

COMISSÃO NACIONAL PARA REDD+

181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214

Considerações sobre a necessidade de se pensar uma estratégia para captação de
pagamentos por resultados no contexto mais amplo de financiamento climático, sobre
necessidade de se considerar a oferta e a demanda por recursos, sobre a definição de
um valor a ser praticado por tCO2e e sobre a necessidade de se entender melhor as
demandas dos potenciais doadores, de modo a tornar o instrumento mais atraente.
Sugeriu-se ainda a elaboração de um formulário para sondar as expectativas dos
doadores, com vistas a subsidiar o planejamento das ações de captação.
A coordenação registrou as considerações, que poderão ser melhor abordadas
futuramente pela CCT-CDRNR.
Consideração sobre a pertinência de as definições desenvolvidas para a Fase I também
serem aplicadas para a utilização dos resultados referentes à redução do desmatamento
no período 2011 – 2015 no bioma Amazônia e para os resultados obtidos no bioma
Cerrado. Questionamento sobre data estimada para que o Brasil obtenha
reconhecimento para resultados de REDD+ referentes ao bioma Cerrado.
A coordenação afirmou que o objetivo é aproveitar as definições para as etapas futuras,
que ainda levarão em conta as lições que serão acumuladas durante a implementação
da Fase I. Informou que o prazo estimado para o reconhecimento de resultados
referentes ao bioma Cerrado é 2019.
Questionamentos sobre a relação da ENREDD+ e os projetos de carbono florestal
estabelecidos no mercado voluntário de carbono, sobre a possibilidade de a CONAREDD+
se manifestar acerca dessa relação, sobre a contribuição que o setor privado pode
aportar com investimento em projetos dessa natureza e sobre a possibilidade dos
Estados apoiarem essas iniciativas com recursos captados com base nos limites de
captação que poderão receber.
A coordenação afirmou que os Estados, seguindo as diretrizes gerais estabelecidas pela
CONAREDD+, terão autonomia para definir a destinação dos recursos captados com
base nos limites a eles alocados. Portanto se os Estados decidirem direcionar parte de
seu limite a projetos, caberá a eles acompanhar a sua implementação e se
responsabilizar pela prestação de informações. Acrescentou que caberá a CCT-CDRNR
propor soluções para que se definam as responsabilidades sobre os relatos acerca da
utilização dos recursos e sobre o respeito às salvaguardas durante a execução das
iniciativas apoiadas. Reiterou ainda que REDD+ é meio de implementação da NDC do
Brasil e que não haverá compensação de emissões com pagamentos por resultados de
REDD+ no âmbito da UNFCCC.
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Alguns membros defenderam a possibilidade de se desenvolver projetos inseridos na
contabilidade dos estados, com tais projetos sendo habilitados a captar recursos de
forma independente.
Questionamentos e debate sobre a possibilidade de a CCT-CDRNR viabilizar a
participação de membros via teleconferência.
A coordenação afirmou que essa possibilidade seria analisada pelas coordenadoras e
pela Secretaria Executiva da CONAREDD+. A coordenação esclareceu ainda que a
Secretaria Executiva da CONAREDD+ irá intermediar a comunicação digital no âmbito da
CCT-CDRNR.
A coordenação fez breve explicação sobre a dinâmica de trabalho da CCT-CDRNR. Os
membros receberão documentos-base no momento da convocação das reuniões, com
a possibilidade de avaliarem os documentos e considerarem sugestões e insumos
adicionais durante o prazo de 30 dias entre a convocação e a realização das reuniões.
Os pontos acordados em reunião seriam então consolidados e formatados para a
elaboração das minutas de resolução que serão submetidas à apreciação da
CONAREDD+. Acrescentou ainda que a Secretaria Executiva tem trabalhado para
garantir que haja coordenação e sintonia entre os trabalhos das 3 CCT. Todas as
comunicações da CCT deverão ocorrer por meio da Secretaria Executiva.
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Encaminhamentos:
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1- Excluir o produto ”a” proposto, Princípios gerais para pagamentos por resultados de
REDD+ no Brasil, do Plano de Trabalho.
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2- Alterar a pauta da 2ª reunião, que deve agora abordar a distribuição dos limites de
captação, e da 3ª reunião, que deve agora abordar critérios para a elegibilidade de
entidades estaduais e federais para acesso a pagamentos por resultados.
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3- Excluir a criação dos subgrupos de trabalho.
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4- As coordenadoras e a Secretaria Executiva da CONAREDD+ avaliarão a possibilidade
de se viabilizar a participação remota de membros nas reuniões da CCT-CDRNR.
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5- A Secretaria Executiva da CONAREDD+ encaminha aos membros o Plano de Trabalho
ajustado, as apresentações realizadas e os demais documentos relacionados à 1ª
reunião da CCT-CDRNR.
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Reunião encerrada

