Subsídios à elaboração do
2° Sumário sobre as
salvaguardas do Brasil

2° Sumário
•Prazo de envio do sumário à UNFCCC: setembro de 2017
(contando necessidade de tradução para o inglês,
disponibilização à sociedade, conhecimento da
CONAREDD+)
•Papel da CCT: prover orientações, subsídios.

•O que a CCT deve discutir: conteúdo/estrutura e
processo.

2° Sumário
• Conteúdo do sumário – definido pela decisão 17/CP.21
• Circunstâncias nacionais
• Descrição de cada salvaguarda (conceitualização)
• Descrição sobre sistemas e processos existentes e relevantes
para o cumprimento das salvaguardas, incluindo o SISREDD+;
• Informação sobre como cada salvaguarda foi abordada e

respeitada durante o alcance de resultados de REDD+ [nesse
caso, durante 2011 a 2015 na Amazônia]

Atividades Atividades Atividades
realizadas iniciadas
urgentes

2° Sumário
Período/Data

Atividade

Responsável(is)

1o

13/12/2016
1a reunião da CCT
Dez/Jan
Trabalhos remotos
01 e 02/02
Oficina temática interna
sobre salvaguardas
21/03/2017
2a reunião da CCT

Apresentação do Sumário
Discussão deste plano de trabalho
Coordenadores
Definição de diretrizes para elaboração do produto e divisão de tarefas para
trabalho remoto
Definição de metodologia para oficinas temáticas
Coordenadores
Levantamento de informações e políticas relevantes para cada uma das
salvaguardas
Conceitualização das salvaguardas e análise de lacunas e fragilidades 01 e
02/02/17
Informes sobre resultados da oficina temática
Sobre o conteúdo do sumário: Formação de subgrupos/divisão de tarefas
Sobre o processo: Insumos para consulta pública do sumário

Coordenadores

Diálogos sobre as salvaguardas no PPCDAm e Fundo Amazônia, salvaguardas
dos sistemas estaduais (processo)
Trabalhos remotos
Abr/Mai

Sugestões estruturadas de conteúdo para o 2o sumário
Análise da implementação de políticas que levam aos resultados
(exPPCDAm)
Análise de investimentos do Fundo Amazônia – 02/02/17
Elaboração do relatório de contribuições da CCT

13/06/2017
3a reunião da CCT Salv

Aprovação do relatório final de contribuições da CCT ao 2o sumário

Coordenadores, com
apoio dos líderes dos
subgrupos e relatores
das oficinas

2° Sumário
• O que a CCT já discutiu:

+ Linguagem de gênero

2° Sumário
Como seguiremos? Pontos para discussão
• Formato de apresentação das informações sobre as
salvaguardas
• Análise da implementação de políticas que levam aos
resultados (PPCDAm+; “olhar ampliado”)
• Análise das iniciativas que utilizam recursos de
pagamentos por resultados
• Fundo Amazônia (Daniela)

• Processo de consulta à sociedade sobre o sumário
• Internet +++ [redes sociais, públicos a mais]
• Oficinas em algumas capitais da Amazônia – contatos com
SEMAs

