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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.
Julie: Julie deu boas-vindas ao grupo e apresentou agenda proposta para a reunião. Relembrou que
o MMA disponibilizou material por e-mail para que fossem validados os indicadores para a aplicação
piloto do SISREDD+ e que o conteúdo seria objeto de discussão hoje. Agradeceu o tempo e a
contribuição de todos e cedeu a palavra aos representantes do ICMBio.
Mariuz: Procedeu à apresentação sobre o Samge – Sistema de Análise e Monitoramento de Gestão,
operado pelo ICMBio na gestão de unidades de conservação federais. A apresentação foi muito rica
em detalhes dos potenciais e funcionalidades, está disponível no espaço de trabalho do MMA. Em
síntese, o conteúdo apresentado compreendeu temas como: Contexto de criação do SAMGe;
Necessidades básicas do ICMBio ao desenvolver o sistema; Índice de efetividade e indicadores
globais; Recursos e valores, usos e ações e manejo; Pilares objetivos do sistema; Avaliações dos usos
da UC; Painel de gestão, produtos e diagnóstico; Resultados e impactos.

Julie: Agradeceu a apresentação e introduziu ao grupo a atividade de validação dos indicadores.
Monique e Alexandre apresentaram slides com a síntese dos indicadores avaliados previamente,
para ensejar os membros a apresentarem suas dúvidas ou contribuições.
Monique: Introduziu sobre o processo de construção dos indicadores, partindo dos 236 indicadores
levantados inicialmente por oficinas regionais até o grupo atual de 19 indicadores para a aplicação
piloto.
Alexandre: Apresentou ao grupo a síntese dos indicadores referentes às salvaguardas A
(Consistência entre políticas florestais), B (Governança e Transparência), C (Conhecimento e
Direitos) e D (Participação). Relembrando que o conteúdo completo das fichas está no material
previamente disponibilizado, a apresentação consistiu na leitura do detalhamento dos indicadores
e na explicação sobre a relação do indicador com a salvaguarda que ele busca aferir.
Monique: Seguiu pela apresentação de slides, provendo ao grupo um resumo das fichas para as
salvaguardas E (Biodiversidade), F (Reversão/Permanência) e G (Deslocamento). Assim como
Alexandre, Monique salientou a escolha de indicadores para a aplicação piloto - com base nos
trabalhos prévios de desenvolvimento da metodologia e considerando aspectos de viabilidade para
aquisição de dados, utilização de dados online, de fontes oficiais, etc.
Joaquim: Findada a apresentação, Joaquim compartilhou suas impressões sobre os indicadores.
Ressaltou a complexidade do tema REDD+ e reconheceu a qualidade do SISREDD+ iniciar com base
em indicadores mais simples. Perguntou sobre o processo de monitoramento e auditoria no futuro,
respondida por Alexandre e Julie, que detalharam a construção do monitoramento e avaliação dos
estados sobre a aplicação dos indicadores de salvaguardas. Não trouxe ao grupo orientações de
mudanças nos indicadores e se declarou de acordo com a proposta de indicadores.
Eliane: Agradeceu a apresentação sobre o SAMGe, reconheceu a riqueza de informações, mas
salientou que a linguagem técnica pode atrapalhar a compreensão do público PIPCT e atrapalhar o
cumprimento da salvaguarda D (Participação). O sistema poderia ser melhor abordado em uma
oficina para apresentar com mais tempo e detalhes o SAMGe. Agradeceu também a apresentação
do MMA sobre os indicadores, declarou não identificar qualquer indicador a alterar. Contudo,
afirmou que o conjunto piloto apresenta muitos indicadores ambientais e sentir falta de um
indicador social. Julie identificou aspectos sociais em alguns dos indicadores, enquanto Alexandre
explicou que existem ainda limitações sobre a disponibilidade de dados para o momento atual da
aplicação piloto do SISREDD+. Monique complementou que os indicadores poderão, um passo de
cada vez, evoluir para o nível daqueles do SAMGe, sendo compostos por índices e sub-indicadores
e monitoramento nem tanto os processos e mais os impactos sociais.
Julie: Citou o exemplo do SISA-AC, que também passou por um processo de construção rumo a uma
melhor tradução dos impactos sociais. Corroborou a proposta de uma melhor comunicação do tema
para a sociedade civil, por meio de oficinas ou materiais específicos para cada público.

Maurício: Agradeceu a apresentação dos indicadores e considerou adequada a seleção de
indicadores para a aplicação piloto da metodologia do SISREDD+. Avaliou que o momento é de
iniciar o uso do sistema e seguir à busca de melhorias durante a experiência de uso.
Weber: Afirmou acompanhar as impressões do Maurício, apresentação clara e indicou concordar
com o conjunto de indicadores.
Julie: Trouxe ao grupo a explicação sobre próximos passos, desde a aprovação no âmbito do GTT
Salv, passando pela aprovação pela CONAREDD+ e a disponibilização destes indicadores para o
conjunto de estados que acompanham o desenvolvimento do tema pelo governo federal. Afirmou
ainda que os indicadores serão aferidos e avaliados, para termos uma resposta sobre sua efetividade
para monitorar salvaguardas de REDD+. Após uma síntese das discussões, Julie questionou o grupo
novamente se todos estão de acordo com a proposta apresentada, a qual o grupo manifestou
concordância.
Monique: Apresentou a memória da VI Reunião, realizada em 11 de agosto de 2021 e compartilhada
previamente com o grupo. Julie questionou o grupo se todos estão de acordo com a memória
apresentada, a qual o grupo manifestou concordância. Nos próximos dias a memória vai ser tornada
pública na página de reuniões do site REDD+ Brasil.
Julie: Informou que, apesar da agenda intensa pré-COP-26, a equipe do MMA segue à disposição
para sanar dúvidas do grupo, em reuniões bilaterais ou em contatos diretos. Procede ao fechamento
da reunião, reforçando o agradecimento a todos pela disponibilidade para as discussões.
Encaminhamentos:
• GTT aprova o conjunto de indicadores para a aplicação piloto do SISREDD+
• MMA consolida observações do GTT para aplicações futuras dos indicadores
• MMA encaminha proposta de indicadores para adoção pela CONAREDD+ em resolução

