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1. Nome da CCT 

Câmara Consultiva Temática sobre Captação e Distribuição de Recursos Não 

Reembolsáveis 
 

2. Produtos esperados da CCT e possíveis prazos para envio à CONAREDD+ (com 

destaque para os que consideram os mais importantes). 

Descentralização da captação de recursos provenientes de pagamentos por 

resultados de REDD+ do Brasil, que envolverá: 

i. Regras para distribuição de limites de captação de recursos de pagamentos 
por resultados de REDD+ verificados pela UNFCCC; (minuta de Resolução a 
ser apreciada nesta reunião) 

ii. Critérios e regras para elegibilidade de entidades estaduais e federais para 
captação de recursos de pagamentos por resultados de REDD+; 

iii. Critérios e regras para habilitação de instituições nomeadas por entidades 
elegíveis para captação de recursos de pagamentos por resultado de 
REDD+; 

iv. Diretrizes para utilização dos recursos de pagamentos por resultados de 
REDD+; 

v. Regras para o monitoramento do uso dos recursos recebidos 
(transparência, relatórios, auditoria, análise de salvaguardas, etc.). 

 
3. Reuniões já realizadas e como tem progredido o trabalho na CCT-CDRNR 

A 1ª reunião foi dedicada a promoção de alinhamento conceitual inicial para a 
sequência dos trabalhos, houve ainda a validação do Plano de Trabalho. 

A 2ª reunião foi dedicada à discussão sobre a distribuição de limites de captação 
de recursos de pagamentos por resultados de REDD+, que resultou na minuta de 
Resolução que será apresentada mais tarde. Essa reunião foi marcada por 
intenso debate e pela participação construtiva dos membros da CCT-CDRNR, o 
que resultou em uma proposta mais completa e sólida para a distribuição dos 
limites. 

A 3ª reunião possibilitou uma discussão mais ampla sobre o funcionamento 
geral da descentralização. As questões levantadas durante essa discussão 
deverão orientar a sequência dos trabalhos e as discussões sobre os próximos 
temas. A discussão sobre critérios para a elegibilidade de entidades estaduais e 



federais para captação direta de recursos também foi iniciada. Como não foi 
possível chegar a um consenso sobre uma proposta para a elegibilidade, houve 
acordo pela continuação das discussões na próxima reunião, prevista para 
18/04.  

A 4ª reunião deve promover a discussão conjunta da elegibilidade e da 
habilitação de instituições nomeadas por entidades elegíveis. As discussões 
terão como base um documento elaborado pela Secretaria Executiva da 
CONAREDD+ e pelas Coordenadores da CCT-CDRNR, com base em insumos e 
contribuições prévias dos membros da CCT sobre os temas abordados. 

Em termos gerais, a CCT tem contado com bom quórum em todas as reuniões 
realizadas até aqui e com bom engajamento dos membros durante as reuniões. 
Durante a última reunião houve demanda, da parte da maioria dos membros, 
por maior participação durante a etapa de preparação dos documentos base 
para as próximas reunião, com os membros contribuindo individualmente ou em 
grupos de livre associação. A SE e a Coordenação já vêm trabalhando nesse 
sentido na preparação para a 4ª reunião e a prática deve se tornar a norma 
para as próximas reuniões. 


