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▪A instituição responsável pela interface de cada País com o GCF é
chamada de Autoridade Nacional Designada (AND) – no caso do
Brasil, a AND é a Secretaria de Assuntos Internacionais do
Ministério da Fazenda (SAIN-MF).

▪ A AND deve assegurar que as atividades apoiadas pelo Fundo
estejam alinhadas com as prioridades e os objetivos nacionais.

Autoridade Nacional Designada



▪ É importante destacar que o Fundo não possui um
montante definido de recursos por país – o apoio se dará
através do financiamento de projetos/programas específicos,
que serão submetidos à análise e aprovação do Conselho
Diretor do Fundo.

▪Necessário identificar as oportunidades reais de
envolvimento do GCF para o financiamento de atividades no
Brasil

Competências da AND



▪ Diretrizes para a construção da Estratégia do Brasil:

o Contribuir para a implementação da PNMC e NDC - utilizar 
recursos para acelerar e reduzir os custos de implementação dos 
objetivos nacionais de mitigação e adaptação

o Alinhar as prioridades para o GCF com políticas nacionais e 
setoriais

o Identificar áreas de investimento com alto potencial de 
alavancagem e impacto transformacional

o Contribuir para o aumento do investimento do setor privado em 
mitigação e adaptação

Estratégia do Brasil para o GCF



Eixos Estratégicos

Eixo I: Agricultura e Florestas

Eixo II: Infraestrutura Sustentável

Eixo III: Cidades e Comunidades Resilientes



Eixo I: Agricultura e Florestas

Manejo Sustentável dos Ativos Florestais, Economia Florestal e Acesso a Mercado

Recomposição, Reflorestamento, Proteção e Pagamentos por Resultados de REDD+

Agricultura de Baixa Emissão de Carbono e Adaptação no Setor Produtivo

Áreas de investimento do Eixo I:



Estratégia do Brasil para o GCF – Oficinas

Recife
>Cidades e Comunidades Resilientes – 20/11

Rio de Janeiro
>Infraestrutura Sustentável – 22/11

Manaus
>Agricultura e Florestas – 24/11

Brasília
>Agricultura e Florestas – 28/11
>Diálogo com povos indígenas – 29/11
>Seminário de Consolidação – 06/12



Oficina Agricultura e Florestas

Manaus– 24/11/2017
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Oficina Agricultura e Florestas



Oficina Agricultura e Florestas

Brasília– 28/11/2017
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Oficina Agricultura e Florestas



Oficina Agricultura e Florestas

Algumas contribuições…

▪ Destaque para o desenvolvimento de cadeias de produtos
da agrobiodiversidade, uso de espécies nativas e do
conhecimento tradicional

▪ Citar a Política Nacional para Recuperação da Vegetação
Nativa e PLANAVEG

▪ Pagamento por resultados de REDD+ é modalidade para
apoio para o País, e não um tema específico de uma área
de investimento

▪ Enfatizar importância de aumento das capacidades no
nível subnacional e empoderamento na “ponta”

▪ Desenvolvimento de mecanismos de garantias para
restauração



Participação dos povos indígenas
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Estratégia do Brasil para o GCF –
Processo de elaboração

▪ Comentários e sugestões para a Estratégia do
Brasil para o GCF podem ser submetidos por
meio do site da AND até 8 de dezembro de
2017.

http://and.fazenda.gov.br

▪ Após a conclusão do processo de diálogo, a
AND irá consolidar os comentários
apresentados e elaborar a proposta de
Estratégia para o Brasil

http://and.fazenda.gov.br/
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