
Comissão Nacional para REDD+

CONAREDD+

3ª reunião ordinária

Brasília, 22 de março de 2017.



Horário Tema

09h30 Abertura - Everton Lucero, Secretário de Mudança do Clima e Florestas, MMA

09h45 Aprovação da ata da 2ª Reunião Ordinária

10h00 Apresentação de informes pela Secretaria Executiva

10h30 Anexo Técnico sobre REDD+: resultados de redução do desmatamento no bioma

Amazônia (2011 a 2015) - Thelma Krug, MMA

11h00 Nível de referência de emissões provenientes do desmatamento no bioma Cerrado

(FREL) – Thelma Krug e Dalton Valeriano, GTT REDD+

11h30 Câmaras Consultivas Temáticas: andamentos dos trabalhos – Coordenadores das

CCT

12h30 Almoço

14h00 Apresentação da metodologia proposta pela CCT-CDRNR para a distribuição de

limites de captação de recursos de pagamentos por resultados de redução de

emissões provenientes do desmatamento no bioma Amazônia. Ana Luíza

Champloni, MF

15h00 Deliberação sobre a Resolução n. 6 que define a distribuição dos limites de

captação de pagamentos por resultados de redução de emissões provenientes do

desmatamento no bioma Amazônia. Leticia Guimarães, MMA

16h30 Planejamento de atividades em 2017 – Secretaria Executiva

17h30 Encaminhamentos

18h00 Encerramento



• Resumo 2016 (Balanço)

• Aprovação Resolução n° 5

• Lançamento e implementação da nova fase dos Planos 
de Combate ao Desmatamento

• Cooperação alemã: participação de PCT e 
desenvolvimento de sistemas (Info Hub, SISREDD+)

• GCF

• UNFCCC

Informes



CONAREDD+ 
Planejamento 2017

Thelma Krug



Captação e distribuição e recursos não-reembolsáveis (CCT-CDRNR)

• Captação de recursos de pagamentos por resultados de REDD+ e 
distribuição de benefícios.

Pacto Federativo (CCT-Pact)

• Convergência e complementaridade entre políticas de mudança do 
clima e de florestas nos níveis federal, estadual e municipal.

Salvaguardas (CCT-Salv)

• Acompanhamento de como as Salvaguardas de Cancun (Decisão 
1/CP.16) estão sendo tratadas e respeitadas na implementação de 
REDD+ pelo Brasil

Subsidiar a CONAREDD+ sobre questões relacionadas a: 

Finalidade das Câmaras 
Consultivas Temáticas

http://redd.mma.gov.br/pt/salvaguardas
http://unfccc.int/resource/docs/2010/cop16/eng/07a01.pdf
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Elegibilidade + habilitação de instituições para 
captação de pagamentos por resultados REDD+
Diretrizes para utilização CCT Pact

Regras para contratos + monitoramento do uso 
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Interpretação das salvaguardas pelo Brasil
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Medidas para convergência e complementaridade 
das políticas 

Orientações para compatibilização de programas 
subnacionais à Estratégia Nacional para REDD+ 

CCT CDRNR
CCT Salv

Relatório de conclusão dos trabalhos



Planejamento de atividades 2017

• CCT-Salv conclui os trabalhos em agosto de 2017, CCT-
CDRNR em outubro e CCT-Pact em novembro.

• Calendário de Reuniões da CONAREDD+: 
1. IV Reunião Ordinária em 27 de setembro de 2017
2. Indicação de Reunião Extraordinária no início de 

dezembro



Importante considerar

• Interação entre as CCTs demanda pelos próprios 
participantes. Nas reuniões tem se coletado sugestões sobre 
como tornar isso possível. 

• Como lidar com a evasão nas CCTs?
1. Resolução 1/2016: A CONAREDD+ orienta a Secretaria 

Executiva a convidar membros para as CCTs.
2. Resolução 1/2016: Cabe à Coordenação e à Secretaria 

Executiva avaliar as providências cabíveis sobre 
representantes que não estiverem participando dos 
trabalhos.



Participação na CCT-CDRNR

Até março, se observou a evasão de três membros:

• 1 membro do governo federal, mas a CCT já conta com outro 
representante do mesmo orgão (MCTIC). 

• 1 membro de PI e PCT, ainda não substituído.
• 1 membro de governo estadual, do Acre, que já conta com 

outros representantes.

O equilíbrio de representação ainda não foi significativamente
afetado. 



Participação na CCT-Pact

Dos 30 membros, 7 não compareceram nas últimas três
reuniões:

• 4 membros de governos estaduais: AC, PB, PE e SP. 
• 2 membros especialistas em políticas públicas.
• 1 membro de povos indígenas e comunidades tradicionais.

Existem 15 nomes na lista de espera, mas os perfis não garantem
o equilíbrio entre setores participantes. 



Participação na CCT-Salv

A Câmara conta com 30 membros, mas 7 não compareceram nas
últimas três reuniões:

• 3 membros de governos estaduais: PB, AC e MT. 
• 1 membro de governo municipal: Santa Teresa, ES.
• 1 membro do setor privado.
• 1 membro da academia.
• 1 membro da sociedade civil organizada.

A lista de espera conta com 5 nomes, mas os perfis são de 
instituições já representadas na CCT ou de governos estaduais
com maior representação. 



Proposta de procedimento para 
substituição de membros faltantes

1. Filtro de critérios para eliminação.
2. Avaliação de justificativas (caso apresentadas) para a 

inassiduidade.
3. Critérios para convocação de membros aprovados em lista de 

espera.
4. Convite a novos participantes.



1. Resolução CONAREDD+ nº 6
• Consulta até 24/04 – Contribuições em planilha

• Compilação de contribuições pela Secretaria Executiva até 

05/05

• Deliberação em reunião extraordinária prevista para junho

2. Próximas reuniões
• Reunião Extraordinária em 06/06

• Reunião ordinária em 27/09

3. Composição das CCTs
• Busca ativa para preencher vagas das CCT, de acordo com os 

critérios previstos em Resolução

Encaminhamentos



Secretaria Executiva

Comissão Nacional para REDD+ do Brasil

reddbrasil@mma.gov.br

http://redd.mma.gov.br
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