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

Objetivos desta consultoria 

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 da SISREDD+. 
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Processo de desenvolvimento da metodologia do SISREDD+

Definição das 
bases 

conceituais do 
SISREDD+

Recolhimento de pré-
requisitos do 

SISREDD+

Levantamento de 
informações e pesquisa 

aplicada 

Recolhimento dos 
requisitos do SISREDD+ 

e de atributos dos 
indicadores

Oficina 1 

Reunião para 
complemetação dos 

requistos

CCT-Salvaguardas

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

Avaliação e 
validação das 

fichas de 
indicadores

Oficina CCT-
Salvaguardas 

Consolidação 
do conceito do 

SISREDD+

Elaboração e avaliação 
do conceito de 

desenvolvimento do 
SISREDD+

Visitas consultivas 
estratégicas  e 

questionário online

Aprimoramento 
da proposta 
conceitual

Seminário 
nacional 

Consolidação 
do documeto 
conceitual do 

SISREDD+



De onde partimos?

Etapa 1- Definição da Bases conceituais do SISREDD+

Atividades principais 

• Mapeamento e priorização de atores para participação nas oficinas;

• Levantamento e análise documental

• Coleta de pré-requisitos do SISREDD+



Pesquisa aplicada – Ponto de partida!

• Principais subsídios disponíveis para a concepção da metodologia os quais foram 

analisados

Memórias das reuniões e debates da CCT-Salvaguardas

Documento de conceitualização das salvaguardas (CCT-Salv); 

 Sumários de informações sobre como as salvaguardas de Cancun (MMA,2017)

Levantamento de informações e fontes para SIS (MMA, 2013);

Informações gerenciais disponíveis do PPCDAm, Fundo Amazônia e REM (sites 

internet).

Sistemas (SIS) e metodologias de avaliação de salvaguardas similares (sites internet)



Evolução do processo de construção da metodologia do SISREDD+

Pré-requisitos do SISREDD+

Identificação e proposição de dimensões, 
critérios e alvos com base em pesquisa

Atributos orientadores

Aspectos que orientam a 
identificação de indicadores 

(dimensões e critérios)

Atributos específicos

Elementos que definem os 
indicadores (alvos, aplicações, 

cobertura e formato)

Mensuração dos indicadores

Cálculo, variáveis, dados, fontes 
dos indicadores e parâmetros para 

avaliação de sua situação

Requisitos do SISREDD+

Ajustes e validação de pré-requisitos  (conceitos, 
objetivos, finalidades, envolvidos, etc.)



Para onde vamos?

Etapa 2 - Construção de indicadores para avaliação das salvaguardas de REDD+

Elaboração de 
indicadores 

Qualificação e 
validação dos 
indicadores

Conjunto de 
indicadores 

do SISREDD+



E por fim...

ETAPA 3. Desenvolvimento do documento conceitual do SISREDD+

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

Consultas pontuais com stakeholders estratégicos (2 viagens)  

Questionários online (perguntas-chaves sobre a proposta)

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

Consolidação da proposta conceitual do SISREDD+



Oficina do Acre

Onde estamos?

Etapa 1

Definição das bases conceituais do SISREDD+ 



Primeira atividade coletiva do processo!

Os objetivos são levantar informações sobre: 

1. Elementos do SISREDD+ (finalidades, objetivos, premissas, não pretende, limitações, 
público-alvo, recorte, escopo, análises e comunicabilidade); 

2. Atributos dos indicadores (dimensões, critérios e alvos); e 

3. Subsídios para ouvidoria de REDD+.

Resultado esperado: 

Bases para orientar a construção de indicadores definidas (Etapa 2) 

Oficina do Acre



Perfil do público da oficina
Cerca de 50 pessoas confirmadas - 41 instituições
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Distribuição dos participantes por origem
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