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• Decisão 1/CP.16: definição das salvaguardas

• Decisão 12/CP.17: orientações para Sistemas sobre as
Salvaguardas

• Decisão 9/CP.19: Informação sobre as Salvaguardas (por meio
de um relatório/sumário)

• Decisão 12/CP.19: Sumário de Salvaguardas

• Decisão 17/CP.21: Mais orientações para informações sobre
salvaguardas

Decisões relacionadas

Acompanhamento das salvaguardas em todas as fases de 
implementação de REDD+: alcance e pagamento dos 

resultados



Discussões sobre salvaguardas no Brasil
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Processo de elaboração

V1

• Elaboração: GMCF/MMA

• Base conceitual: Relatório do Painel Técnico

• Consulta informal por meio do site REDD+ Brasil

• Reunião com especialistas do Painel Técnico

V2
• Enviado ao MCTI e disponibilizado para consulta pública 

junto à Terceira Comunicação Nacional do Brasil à UNFCCC

V3
• Traduzido para encaminhamento à UNFCCCC



Estrutura

1. Introdução

2. Metodologia

3. REDD+ no Brasil

3.1. Contexto Nacional

3.2. Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento
na Amazônia Legal (PPCDAm)

3.3. Fundo Amazônia

3.4. Implementação do Marco de Varsóvia para REDD+
pelo Brasil

4. As salvaguardas de Cancun no contexto brasileiro

5. Sistemas de informação existentes no Brasil

6. Criação e implementação do Sistema nacional de
Informações de Salvaguardas REDD+ (SIS REDD+) pelo Brasil

Anexos



Premissas

• Bioma Amazônia: ações para o combate ao desmatamento e

recursos provenientes da redução de emissões – PPCDAm e

Fundo Amazônia

• Avaliação preliminar não exaustiva da implementação das

salvaguardas de REDD+

• Abordagem gradual e participativa - reconhecimento de um

processo então incipiente

• Diferenciação SISREDD+ x Sumário de Informações



Alguns desafios elencados no próprio 
sumário

• Salv c: ausência de regulamentação da OIT 169 e ausência de espaço 
para denúncia sobre violação de salvaguardas

• Salv g: Melhoria do sistema de monitoramento da cobertura florestal de 
outros biomas



• Até o momento, nenhum outro país submeteu Sumário de
Salvaguardas à UNFCCC

• 2 artigos publicados:

• The world’s first “Summary of Information” on the Cancun
safeguards – ONU REDD+, Asia-Pacífico

• Comments on Brazil’s Summary of information on how the
Cancun safeguards were addressed and respected by Brazil
throughout the implementation of actions to reduce
emissions from deforestation in the Amazon biome
between 2006 and 2010 – REDD+ Safeguards working group

Repercussão da apresentação do Sumário sobre as
Salvaguardas



The world’s first “Summary of Information” on the Cancun safeguards –
ONU REDD+

• Exemplo de como tal documento deve ser;

• Diferença entre sumário e sistema de informações sobre salvaguardas;

• Painel Técnico como uma medida alternativa, mas que deve ser
aperfeiçoado o engajamento de parceiros, especialmente não-técnicos;

• A quantidade de informações apresentadas acerca das sete salvaguardas
varia significativamente;

• A decisão do Brasil de rejeitar uma abordagem baseada em projetos
contribuiu para que se superasse o risco de que as organizações dos povos
indígenas fossem convidadas a assinar acordos que violem as salvaguardas
Cancun;

• De maneira geral, a submissão feita pelo Brasil demonstra que produzir
um Sumário de Informação de como as Salvaguardas de Cancun tem sido
tratadas e respeitadas não é uma tarefa tão difícil, e não requer
necessariamente o desenvolvimento de um SIS sofisticado.

Repercussão da apresentação do Sumário sobre as
Salvaguardas



Comments on Brazil’s Summary of information on how the Cancun
safeguards (…) – REDD+ Safeguards working group

• Só são mencionadas informações acerca das atividades do REDD+
realizadas no bioma amazônico;

• Diferença entre sumário e sistema de informações sobre salvaguardas;
• No Sumário é reconhecida a necessidade de um SIS participativo, mas

também informa que o SIS ainda está nos primeiros estágios de
desenvolvimento e requer uma estrutura de coordenação para garantir a
participação de todos os stakeholders relevantes;

• Não está claro se as salvaguardas do Fundo Amazônia são adicionais ou
complementares às Salvaguardas de Cancun;

• Não há informações suficientes acerca do significado das Salvaguardas no
contexto nacional (quadro conceitual que organize as informações
qualitativas), o que dificulta a revisão e comparação com os Sumários
subsequentes.

Repercussão da apresentação do Sumário sobre as
Salvaguardas
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