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Logística do Webinar

• Para fazer perguntas:
• Digite perguntas na caixa de “Chat" na parte de 

baixo 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
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Agenda

• Visão geral do TREES 2.0
• Requisitos de salvaguardas no 
TREES 2.0

• Validação e Verificação
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Visão geral do TREES 2.0
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Objetivo do ART

• Promover a integridade ambiental e social e a 
ambição de redução de emissões de carbono 
do setor florestal e de uso da terra

• Reconhecer os países florestais que oferecem 
reduções de emissões de REDD+ de alta 
qualidade
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Abordagens Jurisdicionais de REDD+
Garantir Integridade e Escala

Desde pequenos 
projetos florestais…

… para jurisdições 
inteiras
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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
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Participantes elegíveis do TREES
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1) Governo
nacional = 100% 
da área

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

Governo subnacional é permitido até final de 2030

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



Três abordagens de creditação 
no TREES

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

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

Redução de Emissões

• Áreas não florestais convertidas em florestas 
(plantações ou restauração natural)

Remoções
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Perguntas
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Requisitos de salvaguarda em 
TREES
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Salvaguardas em TREES

• Os requisitos de salvaguardas do TREES 
desembalam as Salvaguardas de Cancun em 
temas e indicadores específicos 

• Esta estrutura permite que as jurisdições
• Construam sobre seus sistemas de salvaguardas 

existentes
• Projetem e implementem programas que reflitam 

suas circunstâncias únicas
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TREES Temas e Indicadores
O TREES descreve as Salvaguardas de Cancun em 16 
temas específicos

Cada tema 
tem um 
indicador de

Estrutura
Processo 
Resultado

A revisão dos elementos de salvaguardas é igualmente 
importante à revisão dos elementos de contabilidade de 
carbono durante a validação e verificação.
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Indicadores de estrutura
• Demonstrar que os arranjos de governança 

relevantes estão em vigor para garantir que o 
desenho e a implementação das ações 
REDD+ sejam feitos de acordo com o 
respectivo tema de salvaguardas

• Os arranjos podem fazer parte da estrutura 
legal nacional ou subnacional ou podem ser 
arranjos específicos de REDD+

• Ao relatar: identifique os arranjos relevantes e 
forneça um resumo de como cada um é 
relevante para as ações REDD+
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Indicadores de processo

• Demonstrar que processos, procedimentos ou 
mecanismos apropriados estão em vigor para 
promulgar e fazer cumprir as disposições 
descritas no indicador estrutural

• Ao relatar: identificar os processos, 
procedimentos ou mecanismos relevantes, 
incluindo as partes responsáveis, e fornecer 
um resumo de como cada um é relevante para 
suas ações de REDD+
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Indicadores de resultado
• Demonstrar que os resultados da implementação 

para cada tema estão sendo monitorados
• Ao relatar, identifique e descreva:

• parâmetros de monitoramento selecionados, incluindo 
como se define um resultado bem-sucedido

• métodos de monitoramento a serem usados
• um resumo dos dados coletados

• Nota: se a análise de dados não indicar um 
resultado bem-sucedido, deve ser incluída uma 
descrição de como a estrutura ou os indicadores 
de processo serão modificados
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Conformidade com as 
Salvaguardas
• No primeiro período de creditação, as 

jurisdições participantes devem estar em 
conformidade com todos os indicadores de 
estrutura e processo.

• Jurisdições devem estar em conformidade, ou 
fornecer um plano para estar em conformidade, 
com os indicadores de resultado

Nenhum Crédito TREES será emitido se a 
jurisdição não puder demonstrar 

conformidade com as salvaguardas
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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 relatoria

O que acontece 
depois? distribuição 

de créditos/partilha de 
benefícios de compra



Relatoria de Salvaguardas
• Os participantes relatam ao ART sobre a 

conformidade de salvaguarda com:
• Documento de Registro do TREES
• Relatório de Monitoramento do TREES

• entregue antes de cada verificação

• Também é necessário:
• Enviar um relatório de Resumo de Informações 

para a UNFCCC
• Ter um sistema digital ou analógico para fornecer 

informações sobre salvaguardas
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Salvaguardas do TREES e 
Relatórios da UNFCCC
• As jurisdições participantes podem usar seus 

relatórios de Resumo de Informações da 
UNFCCC, bem como seus Sistemas de 
Informações de Salvaguarda, embora outras 
formas de relatoria sejam permitidas. 

• Todos os requisitos de proteção estão 
incluídos no escopo das auditorias 
independentes de validação e verificação.
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Nacional vs. Subnacional
• O TREES e o documento TREES Safeguards

Guidance descrevem modificações nos requisitos para 
governos subnacionais

• Consistência com as salvaguardas nacionais, se 
existirem

• Enviar um resumo das informações de salvaguardas à 
entidade governamental nacional apropriada

• Sistema de rastreamento para dados de segurança
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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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A. Consistência com os objetivos dos 
programas florestais nacionais e 
acordos internacionais
• Temas:
1.1 Coerência com os objetivos dos programas 
de políticas nacionais
1.2 Consistência com os objetivos das 
convenções e acordos internacionais relevantes
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B. Estruturas de governança florestal 
nacional transparente e eficaz
• Temas:

2.1 Respeitar, proteger e cumprir o direito de acesso 
à informação
2.2 Promover a transparência e prevenir a corrupção, 
inclusive por meio da promoção de medidas 
anticorrupção
2.3 Respeitar, proteger e cumprir os direitos de 
posse da terra
2.4 Respeitar, proteger e cumprir o acesso à justiça
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2.1 Respeitar, proteger e cumprir 
o direito de acesso à informação
• Estrutura: descrever a estrutura nacional, 

subnacional ou específica de REDD+ que define 
os procedimentos para fornecer informações 
sobre o desenho, implementação e monitoramento 
das atividades de REDD+

• Processo: descrever os programas, processos ou 
outros meios para garantir a implementação dos 
procedimentos identificados

• Resultado: definir e monitorar parâmetros para 
demonstrar que as partes interessadas relevantes 
estão cientes e exercem seu direito de acesso à 
informação
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2.2 Promover a transparência e a 
prevenção ao combate a corrupção, 
inclusive pelo meio da ação 
anticorrupção
• Estrutura: descrever os arranjos relacionados a 

medidas como gestão financeira para prevenir a 
corrupção, e promover a transparência na 
implementação das ações de REDD+ e 
distribuição de benefícios.

• Processo: descrever os meios para garantir que 
as medidas identificadas sejam implementadas e 
que os requisitos relevantes identificados sejam 
atendidos

• Resultado: definir e monitorar parâmetros para 
demonstrar que os benefícios de REDD+ foram 
distribuídos de maneira justa, transparente, 
equitativa de gênero, e responsável
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2.3 Respeitar, proteger e cumprir 
os direitos de posse da terra
• Estrutura: descrever os procedimentos para o 

reconhecimento, inventário, mapeamento e garantia 
de direitos consuetudinários e estatutários de posse 
de terras, e recursos onde as ações de REDD+ são 
implementadas

• Processo: descrever os processos ou outros meios 
para garantir que os procedimentos identificados no 
indicador de estrutura sejam implementados

• Resultado:
• definir e monitorar parâmetros para demonstrar que não 

ocorreu nenhuma realocação involuntária e que qualquer 
realocação ocorreu apenas com CLPI

• demonstrar que as partes interessadas tiveram acesso, 
uso e controle sobre a terra e os recursos
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2.4 Respeitar, proteger e 
cumprir o acesso à justiça
• Estrutura: descrever os procedimentos judiciais 

e/ou administrativos que estão em vigor para 
garantir o acesso não discriminatório e sem custos 
proibitivos aos mecanismos de resolução de 
disputas em todos os níveis relevantes

• Processo: descrever os processos ou outros 
meios para garantir que os procedimentos 
descritos no indicador estrutural tenham sido 
implementados

• Resultado: definir e monitorar parâmetros para 
demonstrar que as disputas e reivindicações 
concorrentes foram resolvidas, e recursos eficazes 
e culturalmente apropriados foram fornecidos 
quando necessário 
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C. Respeito pelo conhecimento e 
direitos dos povos indígenas e 
membros de comunidades locais
• Temas:

3.1 Identificar povos indígenas e comunidades locais, 
ou equivalente
3.2 Respeitar e proteger o conhecimento tradicional
3.3 Respeitar, proteger e cumprir os direitos dos 
povos indígenas e/ou comunidades locais ou 
equivalentes
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Indicadores Tema 3.3
Tipo de 

Indicator Indicator Exemplo

Estrutura
Leis, políticas, programas para 
respeitar e proteger os direitos 
humanos de PI

Legislação sobre direitos 
de PI, convenções de PI 
ratificadas

Processo

As instituições públicas usam 
procedimentos e recursos de 
mandatos para proteger e cumprir 
os direitos de PI

Orçamentos, pessoal e 
equipamentos de 
instituições dedicadas à 
proteção de direitos de PI

Resultado

Parâmetros para avaliar se os 
direitos de PI foram identificados, 
respeitados e protegidos em ações 
de REDD+

Número de reclamações 
apresentadas
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D. Participação completa e eficaz

• Temas:
4.1. Respeitar, proteger e cumprir o direito de todas 
as partes interessadas e relevantes de participar 
plena e efetivamente na concepção e implementação 
de ações de REDD+
4.2. Promover procedimentos participativos 
adequados para a participação significativa dos 
povos indígenas e comunidades locais, ou 
equivalente
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Indicadores Tema 4.1
Tipo de 

Indicator Indicator Exemplo

Estrutura

Leis, políticas ou programas 
para respeitar, proteger e 
cumprir o direito de todas as 
partes interessadas relevantes 
de participar

Legislação, políticas ou 
procedimentos para a 
participação das partes 
interessadas em REDD+

Processo

Mandatos, procedimentos e 
recursos para participação 
plena, efetiva e oportuna em 
ações de REDD+

Uso documentado de 
procedimentos para 
implementar a participação 
pública

Resultado

As partes interessadas 
relevantes participaram de 
forma plena, eficaz e oportuna 
nas ações de REDD+

Parâmetros que medem a 
participação de grupos 
marginalizados nos processos
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E. Consistência com a conservação 
de florestas naturais e diversidade 
biológica
• Temas:

5.1 Não conversão de florestas naturais e outros 
ecossistemas naturais.
5.2 Proteger florestas naturais e outros ecossistemas 
naturais, diversidade biológica e serviços 
ecossistêmicos
5.3 Valorização dos benefícios sociais e ambientais
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Salvaguardas F e G

• F. Ações para abordar os riscos de reversões
• O risco de reversão está integrado no desenho, 

priorização, implementação e avaliações periódicas 
das políticas e medidas de REDD+

• G. Ações para reduzir o deslocamento das 
emissões (vazamento)

• O risco de deslocamento de emissões está 
integrado no desenho, priorização, implementação 
e avaliações periódicas das políticas e medidas de 
REDD+
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Questões Transversais

• Igualdade de gênero e empoderamento 
das mulheres

• Consentimento Livre, Prévio e Informado 
(CLPI)

• Mecanismos de repartição de benefícios
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Opções de partilha de 
benefícios
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Receber 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

Receber pagamentos por serviços ecossistêmicos ou 
outros benefícios monetários não relacionados ao 
carbono

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



Perguntas
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Validação e Verificação
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Comentários públicos

• Além das consultas obrigatórias que os participantes 
devem realizar, o ART publica todos os documentos 
e recebe comentários de partes interessadas.

• Todos os comentários recebidos são entregues ao 
participante para serem endereçados, e ao 
organismo de verificação para serem analisados.
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Verificação e validação
• A validação e verificação são necessárias após o ano 

civil 1 de cada período de creditação.
• A verificação é exigida após os anos civis 3 e 5 de 

cada período de creditação.
• Os Organismos de Validação e Verificação devem ser 

credenciados para validação e verificação por um 
organismo de acreditação que seja membro do Fórum 
Internacional de Acreditação (IAF)
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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 dos 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 existe preocupação 
• 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
• 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
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Supervisão VVB

• O organismo de acreditação realiza revisões e 
auditorias contínuas

• Os membros do Secretariado do ART 
observam o processo de auditoria

• O Secretariado do ART revisa os relatórios de 
validação e verificação

• A Junta Diretiva do ART realiza verificação final 
antes de aprovar a emissão de créditos
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Obrigado

REDD@winrock.org
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