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Desenvolvimento da metodologia de avaliação das salvaguardas de REDD+

O desenvolvimento do SISREDD+
Oficina do Mato Grosso

Camila Pianca
Analista de planejamento e pesquisa

Nosso papel
Oferecer apoio técnico-metodológico no desenvolvimento
de metodologia para avaliar se cada salvaguarda de Cancun
têm sido considerada e respeitada nas políticas que levam
aos resultados de REDD+ e na aplicação de recursos
provenientes de pagamentos por resultados.

Requisitos do
SISREDD+

Conceito
do
SISREDD+

Indicadores do
SISREDD+

Plano de Trabalho (Nov/17 - Set/18)
Objetivo geral

Apoio técnico-metodológico no desenvolvimento de metodologia de avaliação das
salvaguardas de REDD+
Objetivos específicos

• Buscar referências em sistemas de monitoramento e avaliação de salvaguardas
similares.
• Prover insumos para o desenvolvimento de um procedimento de ouvidoria.
• Apoiar a condução de um processo participativo para construção dos indicadores.

• Construir, qualificar e validar indicadores (CCT-Salv e demais atores).
• Consultar e consolidar os indicadores e a proposta conceitual do SISREDD+.
• Desenvolver o conceito para o desenvolvimento do SISREDD+.

Processo de desenvolvimento da metodologia do SISREDD+

Recolhimento de prérequisitos do
SISREDD+
Levantamento de
informações e pesquisa
aplicada

Recolhimento dos
requisitos do SISREDD+
e de atributos dos
indicadores
Oficina 1 - ACRE

Indicadores do
SISREDD+

Construção de
indicadores e de
seus atributos
específicos
Oficinas 2, 3 e 4

Estabelecimento de
parâmetros de
avaliação
Definição do modelo
conceitual do
SISREDD+
Oficina 5

Consolidação
do conceito do
SISREDD+

Elaboração e avaliação
do conceito de
desenvolvimento do
SISREDD+
Visitas consultivas
estratégicas e
questionário online

Definição das
bases
conceituais do
SISREDD+

Aprimoramento
da proposta
conceitual
Seminário
nacional

Reunião para
complementação dos
requisitos
CCT-Salvaguardas

Avaliação e
validação das
fichas de
indicadores
Oficina CCTSalvaguardas

Consolidação
do documeto
conceitual do
SISREDD+

Bases do sistema
Elementos do sistema já existentes

Pré-requisitos do
SISREDD+

1. Dimensões – Salvaguardas de Cancun
2. Princípios - Contextualização nacional

Requisitos

3. Finalidades, objetivos, premissas,
limitações, escopo, envolvidos

4. Construção e identificação
de indicadores

Do SISREDD+

Alvos de
monitoramento

Indicadores,
descrição, cobertura
e frequência

Evolução do processo de construção da metodologia
do SISREDD+

Ajustes e
validação

Cálculo, variáveis, dados, fontes
dos indicadores e parâmetros
para avaliação de sua situação

Atividades principais
1.

Planejamento estratégico

2.

Mapeamento e priorização de atores para participação
nas oficinas;

3.

Levantamento e análise documental para coleta de prérequisitos do SISREDD+
CCT-Salvaguardas

De onde partimos?
Etapa 1 – Definição de bases
conceituais do SISREDD+

• Memórias das reuniões e debates
• Documento de conceitualização das salvaguardas

REDD+ Brasil
• Sumários de informações sobre como as salvaguardas de
Cancun
• Levantamento de informações e fontes para SIS
Sites na internet
• Informações gerenciais disponíveis do PPCDAm, Fundo
Amazônia e REM
• Sistemas (SIS) e metodologias de avaliação de salvaguardas
similares

Oficina do Acre: Definição da Bases conceituais do SISREDD+

Alvos de monitoramento identificados
Riscos de reversão

39

Riscos de deslocamento

33

Biodiversidade

26

Participação plena e efetiva

21

Respeito aos direitos e conhecimentos tradicionais

22

Estrutura de Governança transparente e eficaz

Alinhado à politicas florestais

20
12

173 alvos

Câmara Consultiva Temática sobre Salvaguardas (CONAREDD+)

Reunião de complementação dos requisitos
e de

173 alvos do SISREDD+

É ESTE CONJUNTO QUE TRAZEMOS PARA NOSSA OFICINA!!!

Requisitos do SISREDD+

Finalidades

Objetivos

Premissas

(Objetivos finais, em
finalidade)

(Caminho para alcançar
as finalidades)

(O sistema deve)

Recorte

Escopo

(Capacidade nacional
hoje)

(Abordagem
nacional)

O sistema não
pretende
(Não é papel do SIS)

Público alvo do sistema
(beneficiários, envolvidos
e usuários)

Limitações
(Considerando o contexto
geral hoje)

Análises

Comunicabilidade

(Gestão de dados e
informação)

(Reportes,
periodicidade,
instrumentos de
comunicação)

A

B

C

D

E

F

G

Princípio 1

Princípio 1

Princípio 1

Princípio 1

Princípio 1

Princípio 1

Princípio 1

•1
•2
•3
•4

•1
•2
•3

•1
•2
•3
•4
•5
•6
•7

•1
•2
•3
•4

•1
•2
•3
•4
•5
•6
•7
•8
•9
•10
•11

•1
•2
•3

•1
•2
•3
•4
•5
•6
•7
•8
•9

Princípio 2
Princípio 2
•1
•2
•3
•4

•1
•2
•3
•4
•5

Princípio 2
•1
•2
•3
•4

Princípio 3

Princípio 3

•1
•2
•3

•1
•2
•3
•4
•5
•6

Princípio 4

138 alvos

•1
•2
•3
•4
•5
•6

Princípio 2
•1
•2
•3
•4

Princípio 3
•1
•2
•3
•4
•5

Princípio 4
•1
•2
•3

Princípio 5
•1
•2
•3
•4
•5
•6
•7

Princípio 2
•1
•2
•3
•4
•5
•6

Princípio 2
•1
•2
•3
•4

Princípio 3
•1
•2
•3
•4
•5
•6

Princípio 4
•1
•2
•3
•4
•5

Princípio 5
•1
•2
•3
•4
•5
•6

Princípio 2
•1
•2
•3
•4
•5
•6
•7
•8
•9
•10
•11

•12
Princípio 3
•1

Princípio 4
•1
•2
•3
•4
•5
•6
•7
•8
•9
•10

Atividades principais
1. Oficinas de construção de indicadores
2. Qualificação, avaliação e validação dos indicadores
3. Definição do modelo conceitual

Oficina 1 – Mato Grosso

Onde estamos?
Etapa 2 – Construção dos
indicadores para
salvaguardas

(a) Ações complementares ou consistentes com os
objetivos dos programas florestais nacionais e outras
convenções e acordos internacionais relevantes;

(b) Estruturas de governança florestais nacionais
transparentes e eficazes, tendo em vista a soberania
nacional e a legislação nacional; e
(f) Ações para tratar os riscos de reversões em resultados
de REDD+.

Perfil do público das oficina Acre e Mato Grosso
Acre - 51 participantes
Mato Grosso – 36 confirmados

Distribuição de gênero
MT

AC

61%

56%

Participantes por setor da sociedade

44%

39%

GOVERNO ESTADUAL
POVOS INDÍGENAS
POVOS E COMUNIDADES
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ORGANIZAÇÕES NÃO
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OFICINA DO MATO GROSSO

Distribuição dos participantes por origem

Para onde vamos?
Construção de indicadores para avaliação das salvaguardas de REDD+

Elaboração de
indicadores

Qualificação e
validação dos
indicadores

Conjunto de
indicadores
do SISREDD+

Salvaguarda A

Princípio 1. Ações financiadas por recursos de REDD+ não sejam contrárias aos objetivos dos programas florestais nacionais e outras
convenções e acordos internacionais
ALVOS DE MONITORAMENTO
1. Recursos relacionados à REDD+ nas políticas públicas

INDICADORES EXEMPLOS
Recurso empregado em ações financiadas que adotam salvaguardas alinhadas
aos PPCDs

2. Acompanhamento dos setores privados envolvidos na implementação de recursos de compensação investidos em infraestrutura (aeroportos, estradas
ações de REDD+ (ex. parcerias público-privadas)
cênicas, hotéis, etc.) para o ecoturismo
3. Mecanismos de envolvimento dos estados nas negociações internacionais
4. Aderência dos estados aos compromissos internacionais assumidos pelo
país
5. Fiscalização e seus desdobramentos

QUEM ARRISCA PENSAR UM
INDICADOR PARA AVALIAR ESSES
ALVOS???

E por fim...
ETAPA 3.
Desenvolvimento
do documento
conceitual do
SISREDD+

Análise e construção da
proposta com base nas
etapas anteriores e
pesquisas;

Seminário nacional (em
Brasília): Público misto,
composto inclusive por
atores envolvidos nos fóruns
participativos anteriores.

Consultas pontuais com
stakeholders estratégicos
Questionários online
(perguntas-chaves sobre a
proposta)

Consolidação da proposta
conceitual do SISREDD+

Desafios
• Avaliação das salvaguardas
- Não há sistemas maduros (políticas públicas amplas e orçamento público)
- Garantia de consulta representativa

• Monitoramento de sua implementação
- Informação qualificada e abrangente
- Fortalecimento institucional e governança
- Atender as expectativas e interesses diversos

• Eficiência na avaliação, evitando esforços desnecessários
- Foco em REDD+
- Criação de instrumentos, harmonização de dados e aplicação por diferentes atores

• Conceitos
- Definição confusa leva a sistemas que na prática não alcançam os objetivos propostos
- Amplo processo de capacitação dos atores

• Integração de dados e sistemas
- Pouca ou nenhuma possibilidade de incorporação de informações existentes
- Articulação interinstitucional (conhecer para integrar)
- Financiamento adequado e permanente para implementação do SIS

Requisitos do
SISREDD+

Indicadores do
SISREDD+

Conceito
do
SISREDD+

Desenvolvimento da metodologia de avaliação das salvaguardas de REDD+

CALENDÁRIO DAS OFICINAS
Oficina 5.

Oficina 2.

Oficina 4.

Distrito Federal
Data: a confirmar

Oficina 3.

Minas Gerais – Belo
Horizonte

Pará - Belém

Data: 22 a 24/05/2018

Data: 02 a 04/05/2018

Mato Grosso - Cuiabá
Data: 09 a 11/04/2018

Oficina 1.
Acre – Rio Branco
Data: 27/02 a 01/03/2018

Local: Brasília

Camila Pianca
Grupo Natureza, Sociedade e Conservação

camilanscgrupo@gmail.com

Obrigada

