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2a CIRCULAR: Detalhamento e Programação 
 

Prezado colaborador(a), 

Agradecemos sua atenção e aceite ao nosso convite para participar do Seminário Nacional do 
SISREDD+, a ser realizado nos próximos dias 12 e 13/11 na FINATEC, Campus Universitário Darcy 
Ribeiro (UnB), na Av. L3 Norte. 

O Seminário Nacional consiste no sexto e último evento coletivo da primeira etapa de 

desenvolvimento do SISREDD+ após cinco oficinas regionais (1o MT 09-11/04; 2o PA, 02-04/05; 3o 

MG, 04-06/06; e 4o BSB 31/07-02/08) para elaboração de indicadores sobre o cumprimento das 

salvaguardas nacionais de REDD+ (detalhes no Documento Síntese - anexo).   

Esses eventos reuniram 151 pessoas de 18 estados e do DF, as quais representaram 93 

organizações (governamentais e não-governamentais) de 18 segmentos da sociedade. Este grupo 

identificou 150 potenciais alvos para o conjunto das 7 salvaguardas nacionais  de REDD+ (A, B, C, D, 

E, F e G) e propôs 240 indicadores para o seu monitoramento e avaliação. Esses indicadores passaram 

por um processo de qualificação com base nos requisitos do SISREDD+ (detalhes no Documento Síntese 

- anexo) e 45 deles (média de 6 indicadores por salvaguarda) foram validados. Esses indicadores 

serão apresentados durante o Seminário Nacional, quando também serão  disponibilizados para 

avaliação e colheita de considerações por um público de cerca de 750 pessoas relacionadas com o 

tema REDD+. 

 Modelos qualitativos das fases de estruturação, funcionamento e usos/aplicações do SISREDD+ 

que irão subsidiar a proposta conceitual desse sistema também foram desenvolvidos ao longo dessas 

oficinas e serão disponibilizados durante o evento para o seu aprimoramento e uso como material de 

apoio para proposição de diretrizes para o cumprimento de princípios para boa governnça do 

SISREDD+.    

 

Requisitos do 
SISREDD+

Indicadores do 
SISREDD+

Conceito 
do 

SISREDD+



O público esperado no evento é de cerca de 90 convidados (80 já confirmados), um coletivo 

multissetorial e multiescalar que, em sua maior parte, compõem a memória dos cinco eventos anteriores.  

A coordenação técnica do Seminário está a cargo do Grupo Natureza, Sociedade e 

Conservação (NSC), responsável pelo desenvolvimento da metodologia de avaliação das salvaguardas 

de REDD+, com apoio técnico da GIZ, parceira do Ministério do Meio Ambiente neste processo. 

Desejamos à todos ótimo evento!   

COMISSÃO ORGANIZADORA 

 

  



PROGRAMAÇÃO 

 

• Atividades: 8h30-17h30 
• Coffee-breaks pela manhã e a tarde: duração de 20 minutos 
• Almoços: duração de uma (01) hora  

 
12/11. INÍCIO DA OFICINA  
 
8h30. Boas Vindas e Abertura  

- Jair Schmitt (Diretor do Departamento de Florestas e de Combate ao Desmatamento do MMA; e Presidente 
da CONAREDD+) 

- Letícia Tura (Grupo Carta de Belém; Membro da CONAREDD+ e Coordenadora da CCT-Salvaguarda) – 
A Confirmar 

- Sineia do Vale (Conselho Indígena de Roraima e Membro da CCT-Salvaguarda) – A Confirmar 

- Anja Wucke (Diretora do Programa Políticas sobre Mudança do Clima – PoMuC/GIZ) 

 
9h. Apresentação dos participantes (coletiva) e da Programação  
 
9h30. Palestra. De REDD+ aos objetivos do SISREDD+. Patrícia Abreu, Coord. Geral Substituta de 

Transparência e Financiamento para Florestas (Depto. de Políticas para Combate ao Desmatamento do 

MMA) 

10h. Coffee-break 

10h20. Resultados e Avanços no Desenvolvimento da Metodologia para Avaliação das Salvaguardas de 

REDD+ e o Seminário Nacional do SISREDD+. Camila Pianca (Grupo NSC) 

12h. Almoço 

13h30. Implementação, Funcionamento e Usos/Aplicações do SISREDD+: os modelos conceituais 

construídos na oficina de Brasília e orientações para o seu aprimoramento. Carlos Marinelli (Grupo NSC e 

MPGAP/INPA) 

14h. Atividades em Grupos de Trabalho (GTs). Aprimoramento dos modelos conceituais de Implementação, 

Funcionamento e Usos/Aplicações do SISREDD+ 

15h30. Coffee-Break 

16h. Rodada de Visitas dos integrantes de cada GT às sugestões de aprimoramento dos outros GTs 

17h. Recomposição dos GTs para apreciação das considerações da Rodada de Visitas    

17h30. Término das atividades do primeiro dia 

12/11. (8h30 – 17h30 com Coffee-breaks e Almoço) 
 



8h30. Coleta de dados para o monitoramento e avaliação dos indicadores das salvaguardas do SISREDD+: 

proposições, reflexões e análises. Orientações para atividades em GTs. Carlos Marinelli (Grupo NSC e 

MPGAP/INPA) 

10h30. Coffee-break 

 

11h. Continuação da atividade da manhã 

 

12h. Almoço 

 

13h30.  Governança do SISREDD+: princípios e diretrizes para o seu funcionamento. Orientações para 

atividades em GTs. Carlos Marinelli (Grupo NSC e MPGAP/INPA) 

 

15h30. Coffee-break 

 

16h. Próximos passos e Balanços (seminário e processo) 

 

17h30. Encerramento  
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 


