Processo de verificação
doméstica dos resultados
de REDD+ do Brasil

IX Reunião do Grupo de Trabalho Técnico sobre REDD+
Brasília, 22 a 23 de agosto de 2018

Verificação dos resultados de
RED na Amazônia em 2016
• Verificação realizada pelo GTT REDD+ com base em NT
elaborada pelo MMA
• Estrutura simplificada em relação ao Anexo REDD+
• Termo de aprovação elaborado e assinado pelos
participantes do GTT REDD+ em reunião

• Emissão da Resolução CONAREDD+ nº 12 com o resultado e
a respectiva cota de captação para os Estados Amazônicos

Principais desdobramentos
• Interlocução com doadores: levantamento de demandas de
transparência do processo
• Verificação doméstica se assemelha ao controle de
qualidade das submissões e é interina enquanto o processo
não ocorre no âmbito da UNFCCC, sem um processo
formalizado/estruturado

• Demanda por participação de observadores internacionais e
a possibilidade desses observadores refazerem os cálculos

Proposta de processo para
verificação doméstica
• Resultados de RED a verificar: 2017 no bioma Amazônia
• Resultados de 2011 a 2017 no bioma Cerrado serão
verificados diretamente no âmbito da UNFCCC
• Nota técnica de verificação que contemple as demandas de
detalhamento técnico trazidas pelos doadores

• Registro do processo desde a elaboração à validação de
modo a assegurar a auditoria interna realizada nos dados.

1. Constituição de um subgrupo do GTT REDD+, que revisará
os cálculos de emissão produzidos pela FUNCATE.
2. Uma nota técnica/relatório técnico de avaliação dos
cálculos de resultados de REDD+ é elaborada e assinada por
este subgrupo. Com base na NT, o subgrupo recomenda ao
GTT-REDD+ um termo de aprovação.

3. NT e termo são encaminhados por e-mail para participantes
do GTT REDD+ para avaliação de seu conteúdo e
conferência dos cálculos.
4. Caso aceito, providencia-se a assinatura do Termo de
Aprovação.
5. Elaborada minuta de resolução para CONAREDD+ deliberar
em sua próxima reunião

Obrigado!
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