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Registro das discussões: 

 

O conteúdo a seguir configura uma síntese da reunião, com foco nos principais elementos discutidos. 

Para mais detalhes das apresentações, das falas e do desenvolvimento das discussões, por gentileza, 

acesse o registro em vídeo da reunião, disponível no espaço de trabalho do MMA. Caso encontre 

dificuldades em acessar, não hesite em contatar a equipe técnica do MMA pelo e-mail 

reddbrasil@mma.gov.br. 

 

Marta: Deu boas-vindas ao grupo e trouxe informações sobre como salvaguardas são um tema 

central para doadores e beneficiários. Declarou satisfação com o andamento dos trabalhos, que 

espera a validação dos indicadores e a revisão da interpretação das salvaguardas pelo grupo, 

buscando uma entrega direcionada para fortalecer a revisão da ENREDD+. Agradeceu o tempo e a 

contribuição de todos. 

 

Julie: Agradeceu a abertura da Secretária, salientou a importância das entregas do grupo para a 

COP26. Passou pela agenda da reunião e detalhou o cronograma revisado para chegar a novembro 

com painel de indicadores de salvaguardas validado. O grupo não manifestou dúvidas sobre as 
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alterações e seguiram para o próximo ponto de pauta. 

 

Monique: Informou o grupo sobre a disponibilização das notas da V Reunião do GTT Salv, tanto no 

espaço no Teams, como no site REDD+ Brasil. O grupo não manifestou discordância sobre o 

conteúdo das notas e seguiu para o próximo ponto de pauta. 

 

Julie: Informou ao grupo da presença na reunião de Milena, assessora técnica da GIZ, a convite do 

MMA. Declarou que sua presença se justifica pelo detalhamento do histórico do processo de 

construção de indicadores. 

 

Milena: Apresentou ao grupo detalhes do processo de construção, por meio de oficinas em três 

estados amazônicos e Distrito Federal. Os slides abordaram pontos como: requisitos para acesso 

aos recursos de REDD+, princípios e premissas das salvaguardas de REDD+, subsídios para os 

indicadores, sistemas de salvaguardas já iniciados ou implementados, construção das bases 

conceituais, oficinas em MT, PA, MG e DF, processo de refinamento dos indicadores, exemplos de 

atributos de indicadores efetivos e desenvolvimento da metodologia do SISREDD+. 

 

Monique: Segue pela apresentação, para colher dúvidas ao final. Reforçou que o caminho 

percorrido é longo, mas que esse é um processo ainda em andamento. Concordou com Milena 

quanto à necessidade de o grupo buscar uma primeira versão do sistema mais realista e simples, 

para então avançar em ferramentas e soluções mais complexas. A apresentação continuou, com 

foco em aspectos como: indicadores selecionados para a Fase 1 em 2021, proposta de consulta ao 

grupo sobre temas e indicadores de salvaguardas, conjunto de indicadores para cada salvaguarda. 

 

Maurício: Parabenizou a apresentação, colocou a si e Thiago à disposição para complementar dados 

do ICMBio. 

 

Francisca: Elogiou a apresentação, afirmou que foi completa e didática. Ainda mais considerando 

que o tema salvaguardas é fundamental para povos e comunidades tradicionais e povos indígenas. 

 

Julie: Reforçou a complexidade que é tornar o tema salvaguardas e REDD+ simples e compreensível 

e se colocou à disposição para sanar dúvidas a qualquer momento, mesmo fora das reuniões do 

grupo. 

 

Maurício: Reforçou que a apresentação do ICMBio será baseada no sistema Samge – Sistema de 

Análise e Monitoramento de Gestão. Salientou que talvez possamos fazer um olhar sobre quais 

informações são úteis para monitorar salvaguardas, entregando indicadores prontos. 

 

Milena: Sugeriu que o ICMBio analise a proposta de indicadores quando enviado, avaliando a 

métrica e fonte de informações. Concordou que não seria viável um indicador que demanda que 

órgãos produzam dados somente para relatar as salvaguardas, podemos contar com dados cujo 

esforço de coleta já está sendo realizado.  
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Monique: Declarou que conta com a apresentação do ICMBio na próxima reunião, para servir de 

inspirador para refinar a seleção de indicadores. Procedeu a detalhar os próximos passos para o 

GTT, rumo à validação de indicadores da fase piloto – veja os encaminhamentos ao final. 

 

Eliane: Agradeceu a apresentação e tirou dúvidas sobre os passos até a validação. Julie respondeu 

que o material será encaminhado com antecedência para que sejam lidos, compreendidos e 

discutidos em suas organizações de base. O ideal é que o retorno ao GTT contemple tais 

necessidades e apontamentos, estando o MMA disponível para reuniões bilaterais. 

 

Julie: Procede ao fechamento da reunião, reforçando o agradecimento a todos pela disponibilidade 

para as discussões. 

 

Encaminhamentos: 

• MMA consolida proposta de indicadores com descrição e métricas a partir da discussão do 

GTT 

• MMA compartilha documento com indicadores da fase piloto com o GTT 

• GTT valida indicadores da fase piloto na próxima reunião 


