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Logística do Webinar

• Para fazer perguntas:
• Digite perguntas na caixa de “Chat" perto do fundo 

do seu painel de webinar.
• As perguntas podem ser enviadas a qualquer 

momento durante o webinar.
• O webinar será gravado e publicado 

em:www.artredd.org

www.artredd.org

http://www.artredd.org/


Agenda

1. Visão geral de REDD+ jurisdicional
2. Visão geral de ART e TREES 
3. Vias de Participação dos PICL em TREES
4. Resumo das salvaguardas mais relevantes 

para povos indígenas e comunidades locais
5. Resumo de como ART garante que o 

participante cumpra as salvaguardas
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Oportunidades em REDD+ 
Jurisdicional
• As florestas desempenham um papel crítico em 

nossa capacidade de combater as mudanças 
climáticas

• As ameaças para a floresta continuam crescendo
• Os países florestais também devem se concentrar 

no desenvolvimento econômico e no 
reconhecimento dos direitos de todas as partes 
interessadas

• É necessário aumentar a escala das ações e 
melhorar a coordenação para resolver, com 
sucesso, esses problemas ao mesmo tempo
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O que o REDD+ jurisdicional 
pode oferecer
• A combinação de abordagens em diferentes 

níveis permite a obtenção de resultados mais 
ambiciosos e sustentáveis

• Algumas ações somente os governos podem 
tomar

• Esforços de escala menor fornecem ações 
localizadas para lidar com drivers específicos 
do desmatamentoJurisdictional

• Redd+ fornece um incentivo e uma estrutura 
para coordenar nesses esforços
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O Papel do ART e Outros Atores

Jurisdições ofertantes

Órgãos 
verificadores

 Emergent (representando 
a Coalizão LEAF ou 
outras empresas)

 Empresas privadas

 Outros brokers ou 
plataformas

 Países  

Compradores



Exemplos de outros esquemas 
de certificação
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O Padrão de 
Excelência 
Ambiental 
REDD+
(TREES)
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QUESTIONS
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Participantes elegíveis do 
TREES
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1) Governo
nacional = 100% 
da area

2) Governo nacional, 
área subnacional ≥ 2.5 M 
hectares de floresta

Governo subnacional permitido até final de 2030

3) Governo subnacional 
= 100% área ≥ 2.5 M 
hectares de floresta



Três abordagens de crédito em 
TREES

• Abordagem de creditação de TREES para jurisdições, 
reduzindo o desmatamento e degradação

• Abordagem de crédito ao HFLD para jurisdições com 
alta cobertura florestal e baixas taxas de 
desmatamento.

Reduções de Emissões

• Não florestas que fazem a transição para florestas 
(plantações ou restauração natural)

Remoções
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Alta Floresta Baixo 
Desmatamento (HFLD)
• Abordagem de crédito inovador para 

jurisdições com alta cobertura florestal e 
baixos níveis de desmatamento

• Protetores florestais históricos não tinham um 
caminho claro para participar de mercados de 
carbono

• Fornece um caminho para os territórios dos 
povos indígenas, dados seus esforços de 
proteção florestal de longa data
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Elegibilidade HFLD
• Pontuação HFLD= 
• Pontuação da cobertura florestal + pontuação da taxa 

de desmatamento
• Se a pontuação for maior que 0,5 para todos os anos 

de período de referência, o participante é HFLD
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Cobertura
Florestal

ICF % 
Desmatamento

DRS Pontuação
HFLD

60% .1 .1% .4 .5
70% .2 .3% .2 .4
75% .25 .3% .2 .45
80% .3 .49% .01 .31
80% .3 .25% .25 .55
55% .05 .05% .45 .5



Abordagem de emissão de 
creditos HFLD
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Emissões
historicas

Ajuste, dependendo 
dos estoques de 

carbono e da 
pontuação do 

HFLD

As jurisdições do HFLD devem continuar a mitigar 
ativamente as ameaças para manter alta cobertura 
florestal e baixas taxas de desmatamento.

Nivel de 
creditos



Perguntas
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Caminhos para participação e 
envolvimento de PICL em REDD+ 
Jurisdictional em TREES
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Três caminhos principais:
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Pais

Territorio
Indigena =  

area de 
contabilidade

Nacional/Subnacional
area de contabilidade

Nacional/Subnacional area de 
contabilidade

Opção A Opção B

Opção C

Projeto

Actividades



A. O território de IP faz parte da 
área de acreditação subnacional 
proposta pelo Gov National.
• Uma área subnacional pode incluir uma ou 

mais jurisdições e/ou territórios de Povos 
Indigenas (pelo menos 2,5 milhões de 
hectares)

• Povos Indigenas e governos desenvolvem 
acordos sobre participação, atividades, 
benefícios, créditos, etc.Se hfld, então a 
abordagem de crédito opcional pode ser usada
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B. Desenvolve atividades para 
apoiar uma iniciativa nacional 
ou subnacional REDD+
• Todas as partes interessadas relevantes 

(incluindo Povos Indigenas) podem participar 
com várias opções de contrato:
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Sem dereito
as emissões

ER

Com 
dereito as 
emissões

participa: 
beneficios

No 
participa: 

Resta
emissões

Benefícios para 
suas atividades 

de apoio



C. Opções de aninhamento
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Projeto gera créditos 
com outro padrão

Projeto gera créditos
com outro padrão

O projeto tem direitos a 
ERs, mas não deseja

receber créditos TREES 
ou outros créditos

Os volumes do projeto
são subtraídos do 

volume a ser emitido dos 
créditos TREES

Acordo de 
distribuição de 

benefícios

Os créditos são
subtraídos do volume 
dos créditos TREES 
para respeitar seus
direitos aos ERs



Opções de partilha de 
benefícios
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Receba uma transferência de créditos TREES para uma
conta de registro de parte interessada e eles negociam
as vendas de forma independente

Receber dinheiro do governo após a venda de 
créditos TREES com base na contribuição de carbono

Receba pagamentos por EcoServices ou outros 
benefícios monetários não relacionados ao carbono

Receba benefícios não monetários (infraestrutura, títulos
de propriedade, outros)



Perguntas
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Cumprindo as salvaguardas de 
Cancun
• A. Consistência com os objetivos dos programas 

florestais nacionais e acordos internacionais
• B. Estruturas de governança florestal nacional 

transparente e eficaz.
• C. Respeito pelo conhecimento e direitos dos povos 

indígenas e membros de comunidades locais
• D. Participação completa e eficaz
• E. Consistência com a conservação de florestas 

naturais e diversidade biológica
• F. Ações para abordar os riscos de reversões
• G. Ações para reduzir o deslocamento das emissões 

(vazamento)
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TREES themes and indicators

O TREES descreve as Salvaguardas de Cancun em 16 
temas específicos

Cada tema 
tem um 
indicador de

Estrutura: políticas, leis e acordos institucionais
Processo: mandatos, processos, procedimentos e/ou 
mecanismos institucionais estão em vigor para fazer 
cumprir
Resultado: Monitoramento para demonstrar os 
resultados dos processos

A revisão dos elementos de salvaguardas é igualmente 
importante para a revisão dos elementos de contabilidade de 
carbono durante a validação e verificação.
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Salvaguardas através do 
processo do TREES
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validação e 
verificação

emissão de 
créditos
TREES

preparação implementação monitoramento
e relatórios

O que acontece 
depois? distribuição 

de créditos/partilha de 
benefícios de compra



Como as salvaguardas do TREES 
abordam preocupações do PICL?
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1. Conhecimentos e direitos dos 
povos indígenas

• Tema 2.3 Respeitar, proteger e cumprir os 
direitos de posse da terra

• Tema 3.1 Identificar povos indígenas e 
comunidades locais, ou equivalente

• Tema 3.2 Respeitar e proteger o conhecimento 
tradicional 

• Tema 3.3 Respeitar, proteger e cumprir os 
direitos dos povos indígenas e/ou 
comunidades locais ou equivalente
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2. Consulta e Participação
• Tema 4.1. Respeitar, proteger e cumprir o direito 

de todas as partes interessadas relevantes de 
participar plena e efetivamente na concepção e 
implementação de ações de REDD+.

• Indicador de Estrutura: Os participantes possuem 
estruturas legais, políticas ou programas para respeitar, 
proteger e cumprir o direito de todas as partes 
interessadas relevantes de participar plena e 
efetivamente, incluindo acesso oportuno e informações 
culturalmente apropriadas antes das consultas,

• Tema 4.2. Promover procedimentos participativos 
adequados para a participação significativa dos 
povos indígenas e comunidades locais, ou 
equivalente.
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3. Distribuição de Benefícios
• Tema 2.1 Respeitar, proteger e cumprir o direito de 

acesso à informação.
• Tema 2.2 Promover a transparência e prevenir a 

corrupção, inclusive por meio da promoção de 
medidas anticorrupção.

• Indicador de resultado (tema 2.2): A distribuição dos 
benefícios de REDD+ relacionados à implementação das 
ações baseadas em resultados de REDD+ foi realizada de 
maneira justa, transparente e responsável, de acordo com 
convenções, acordos e/ou convenções internacionais 
ratificadas relevantes e/ou e se aplicável, estrutura legal 
subnacional.

• Tema 5.3 Valorização dos benefícios sociais e 
ambientais
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4. Mecanismo de resolução de 
disputas
• Tema 2.4 Respeitar, proteger e cumprir o 

acesso à justiça.
• Indicador de resultado: Disputas resolvidas, 

reivindicações concorrentes e recursos e recursos 
efetivos foram fornecidos quando houve violação 
de direitos, queixas, disputas ou reivindicações 
relacionadas à implementação de ações de 
REDD+.
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Como pode ART garantir que os 
participantes cumpram as 
salvaguardas do TREES?
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1. Relatórios
transparentes
• Os participantes relatam de forma 

transparente como estão cumprindo as 
salvaguardas por meio de:

• Documento de registro de TREES
• Relatório de Monitoramento TREES 

que é entregue antes de cada 
verificação
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2. Comentários 
públicos enviados 
ao ART
• Além das consultas exigidas pelas 

salvaguardas, a ART publica todos os 
documentos publicamente e incentiva 
comentários das partes interessadas

• Todos os comentários recebidos são 
entregues ao Participante para serem 
endereçados e ao organismo de 
verificação para serem revisados como 
parte de sua auditoria
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3. Verificação Externa

• Nenhum crédito é emitido sem verificação 
• Os Órgãos de Validação e Verificação são 

independentes:
• Supervisionado pela ART e pela organização do Fórum 

Internacional de Acreditação (IAF)
• Uma avaliação de Conflito de Interesse ocorre a cada 

verificação
• Receba treinamento adicional da ART
• Cada verificação inclui avaliar a conformidade com as 

salvaguardas com base nos indicadores da norma
• Nenhum crédito será emitido sem que as principais não 

conformidades sejam resolvidas

www.artredd.org



Validação e Verificação

• O objetivo é confirmar com um nível razoável 
de segurança que todas as reivindicações 
feitas no Documento de Registro e no 
Relatório de Monitoramento estão corretas

• Processo muito importante para a integridade
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O que é o Processo de 
Auditoria?
• Reunião inicial com o Governo
• Desenvolver validação inicial ou plano de 

verificação
• Realizar auditoria
• Descobertas (findings) do problema
• Revisar Resoluções para Descobertas
• Revisão VVB Interna
• Emitir Relatório e Parecer
• Reunião de encerramento

36www.artredd.org



Supervisão de ART

• Os membros da secretaria observam o 
processo de auditoria

• Secretaria revisa os relatórios de validação e 
verificação

• ART Board realiza verificação final antes de 
aprovar a emissão de créditos
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O que um Auditor Verifica?

• As informações contidas nos relatórios 
mostram que o Participante atende aos 
requisitos do TREES?

• As informações contidas nos relatórios são 
precisas e completas?

• Revisar evidências
• Realizar entrevistas
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Como eles decidem o que 
revisar?
• Avaliação inicial de risco com base em 

informações em relatórios e comentários públicos
• Onde a informação não é clara
• Áreas que têm impacto significativo nos resultados
• Comentários das partes interessadas sobre o que 

correu bem e onde estão preocupados
• Atualizar constantemente para refletir as novas 

informações obtidas
• As entrevistas podem ser selecionadas 

aleatoriamente e com base em quais partes 
interessadas estiveram envolvidas em vários 
processos

• Geralmente entrevista diferentes partes interessadas a 
cada verificação
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Que tipos de evidência eles 
podem olhar?

• Exemplos de evidência de carbono
• Folhas de coleta de dados florestais manuscritas
• Imagens e análises de sensoriamento remoto
• Procedimentos para treinar funcionários e revisar seu 

trabalho
• Exemplos de evidências de salvaguardas

• Materiais de consulta, folhas de assinatura e atas de 
reunião

• Registros relacionados à posse da terra e processos de 
titulação

www.artredd.org 40



Obrigado

REDD@winrock.org
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