FORÇA-TAREFA DOS GOVERNADORES PARA O CLIMA E FLORESTAS
18-20 maio, 2010
Banda Aceh, Indonesia
AGENDA

Durante todo o
dia

Segunda-feira 17 de maio de 2010
Chegada dos participantes a Banda Aceh
Chegada dos participantes do GCF
Hermes Palace Hotel
Jl. T. Panglima Nyak Makam
Jantar de boas vindas no Restaurante da Piscina
Banda Aceh, Nanggroe Aceh
(organizado pelos parceiros de Aceh)
Darussalam, Indonesia
Telefone: +62 651 755 5888
Fax: +62 651 755 6999
E-mail:
info@hermespalacehotel.com
Website:
http://www.hermespalacehotel.
com
Terça-feira 18 de maio de 2010
Reunião GCF Dia 1 *

7:30-8:30

Café da manhã

8:30-10:00

Pembacaan Ayat Suci Al Quran (leitura do
Alcorão)

Hermes Palace Hotel Café
Hermes Palace Hotel

Discurso de abertura pelo governador Irwandi,
boas-vindas e introdução de Governadores,
introduções gerais (Anfitrião Aceh & Presidente
do GCF Estado do Amazonas)
Resumo dos objetivos da reunião / cronograma e
Atualização da Secretaria / Presidência
(Presidência e Secretaria do GCF)
10:00-12:30

Atualizações de cada estado e província do GCF
sobre as atividades de REDD (cerca de 5-10
minutos cada)

Hermes Palace Hotel

Atualizações breves dos Estados Observadores
convidados sobre as atividades de REDD (cerca de
5 minutos cada)
12:30-14:00

Almoço

14:00-14:30

Indonésia (República da Indonésia,
representantes), Brasil (Ernesto ROESSING,

Hermes Palace Hotel
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Coordenador brasileiro do GCF), e E.U.A (William
Boyd, Secretaria do GCF) atualização sobre a
política federal de mudança climática / REDD
(cerca de 5-10 minutos cada)
Atualização sobre REDD Internacional (John O.
Niles)
14:30 – 18:15

Grupo de Trabalho 1 (Padrões e Critérios)
apresentação e discussão [GCF Presidência
(Amazonas)] e Tim Kidman ("Climate Action
Reserve" [Reserva de Ação Climática]):
•

Discussão de padrões e protocolos
existentes e as vias para uma
metodologia de quantificação com grau
de conformidade para projetos de REDD
*aninhados (*Nested)

•

Discussão de garantias ambientais e
sociais, participação, e partilha de
benefícios para projetos de REDD

Decisão do GCF acerca do trabalho do GT1 sobre
desenvolvimento de padrões de grau de
conformidade para projetos de REDD *aninhados
(*Nested).
19:30

Jantar para os participantes do GCF
Quarta-feira 19 maio de 2010
Reunião GCF Dia 2 *

7:30-8:30

Café da manhã

8:30-9:30

Pembacaan Ayat Suci Al Quran (leitura do
Alcorão)

Hermes Palace Hotel (Aceh 2
Ballroom)
Hermes Palace Hotel Café
Hermes Palace Hotel

"California Air Resources Board" [Conselho de
Recursos Atmosféricos da Califórnia] atualização
sobre regulamentação AB 32 e discussão / P&R
(Barbara Bamberger, Califórnia)
9:30-12:30

Grupo de Trabalho 2 (Mecanismos de
Coordenação e Estruturas de Contabilização)
apresentação e discussão, incluindo (Tony
Brunello (Grupo de Trabalho 2 diretor) e William
Boyd (GCF) Secretaria):

Hermes Palace Hotel
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•
•
•
•
•
•
•
•

Linhas de base e metas em nível Estadual
Reconciliação / arquiteturas de
contabilidade para projetos *aninhados
(*nested)
Coordenação com esforços em nível
nacional
Registros / inventários
Planejamento de REDD
Garantias e governança
Acordos de interligação
Questões executoriedade

Decisão do GCF acerca do trabalho do GT2 sobre
elementos do modelo para programas de REDD
subnacionais com grau de conformidade
Decisão do GCF sobre o início do Grupo de
Trabalho do setor privado sobre Incorporação /
arquiteturas de reconciliação
Decisão do GCF acerca do trabalho do GT2 sobre
desenvolvimento de um modelo de acordo de
interligação durante 2010 e primeiro semestre de
2011
12:30-14:00

Almoço (c / possível apresentação TBD)

Hermes Palace Hotel

14:00-16:00

Grupo de Trabalho 3 (Levantamento das
Necessidades) apresentação e discussão (Luis
Meneses Acre, diretor do Grupo de Trabalho 3) e
John O. Niles (Tropical Forest Group), incluindo:

Hermes Palace Hotel

•

Identificação / atualização sobre
capacitação e outras necessidades dos
Estados e a Províncias membros do GCF

•

Oportunidades de financiamento e
estratégias para atividades de REDD+ do
GCF e Divulgação

Decisão do GCF quanto à estratégia e roteiro do
GT3 para identificação de necessidades e de
como posicionar estados / províncias membros
do GCF para financiamento público de REDD
Discussão de atividades de REDD para servir
como projetos de demonstração contra os quais
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se possa avaliar as recomendações do GT 1, 2
Decisão do GCF quanto às atividades piloto de
demonstração (escala, escopo, processo)
16:00-18:00

Finalização das discussões dos GT 1-3 e resumo
das etapas seguintes (GCF Presidência e
Secretaria)

Hermes Palace Hotel

Itens restantes para decisão pelo GCF

19:30

•

Demonstrativo / declaração feita pelo
anfitrião e presidente para ser adotada
formalmente pelo GCF e utilizada em
vários para um (incluindo o processo
Paris-Oslo)

•

Data / local para reunião de setembro /
outubro

•

Eventos do GCF para COP-16 em Cancun

•

Adição de novos membros ao GCF

•

O envolvimento de atores em grupos de
trabalho do GCF

•

Divulgação e estratégia de relações
públicas do GCF

Jantar para os representantes do GCF

Banda Seafood Restaurant
[Restaurante de Frutos do Mar
de Banda]
Jl Panglima Polem 125

Quinta-feira 20 maio de 2010
Reunião Conjunta GCF / ONG
8:30-9:00

Pembacaan Ayat Suci Al Quran (leitura do
Alcorão)

Hermes Palace Hotel

Abertura pelo Prof DR Gusti Muhammad Hatta
(Ministro do Meio Ambiente, República da
Indonésia), Introduções e Resumo da reunião
(presidente do GCF Amazonas e Anfitrião Aceh)
9:00-9:45

Resumo dos resultados dos Dias 1 e 2 das
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atividades do Grupo de Trabalho / participação
de atores até o momento/ avanços seguintes
(Presidente do GCF, Anfitrião e Secretariado)
9:45-12:00

Sessões do Painel:
A. Os projetos piloto em Estrutura Aninhada
(nested) (5 minutos cada)
• Ulu Masen (TBD)
• Leuser (TBD)
• TNC projeto Berau
• Projeto da Fundação Borneo Orangutan
Survival (BOS)
• Projeto REDD do Deutsche Bank / New
Forests / Emerald Planet e criando uma
estrutura viável de financiamento de
REDD para o Sector Privado
• P&R
B. Governança e Comunidades (5-10 minutos
cada)
• Resumo dos resultados dos Dias 1 e 2 do
evento secundário (CIFOR, Partnership e
FFI anfitriões das sessões; apresentador
TBD)
• Instituto Centro da Vida (ICV) (Iniciativa
Monitoramento da Floresta)
• P&R
C. Oportunidades para Atividades subnacionais
de REDD (5-10 minutos cada)
• Woods Hole Research Center [Centro de
Pesquisa Woods Hole]
• Tropical Forest Group
• P&R

12:30-13:45

Almoço (c / possível apresentação TBD)

Hermes Palace Hotel

13:45-18:00

Discussão do Grupo de Trabalho 1 (Padrões e
Critérios) Os objetivos, atividades principais, e
participação dos atores (conduzida pelo diretor
do Grupo de Trabalho Amazonas):

Hermes Palace Hotel

•

Discussão de padrões e protocolos
existentes e as vias para uma
metodologia de quantificação com grau
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de conformidade para projetos REDD
aninhados
•

Discussão de garantias ambientais e
sociais, participação e partilha de
benefícios para projetos REDD

Discussão do Grupo de Trabalho 2 (Coordenação Hermes Palace Hotel
e Estruturas de Contabilidade) Os objetivos,
atividades principais, e o processo para
contribuição de atores (conduzido pelo diretor do
Grupo de Trabalho da Califórnia e Secretaria do
GCF):
•
•
•
•
•
•
•
•

Linhas de base e metas em nível Estadual
Reconciliação / arquiteturas de
contabilidade para projetos aninhados
(nested)
Coordenação com esforços em nível
nacional
Registros / inventários
Planejamento de REDD
Garantias e Governança
Acordos de interligação
Questões executoriedade

Discussão do Grupo de Trabalho 3
(Levantamento das Necessidades) Os objetivos,
atividades principais, e participação dos atores
(conduzida pelo Acre diretor do Grupo de
Trabalho 3):
•

Discussões sobre estratégias para
assegurar o financiamento público
temporário para atividades de REDD nos
estados e províncias membros do GCF

•

Discussões sobre a identificação e
avaliação das aditividades piloto de REDD
em estados e províncias do GCF

•

Discussões sobre o processo de
levantamento de necessidades para
2010/2011 nos estados e províncias do
GCF

Hermes Palace Hotel

As atividades de 2010 do GCF recebem o apoio da ClimateWorks e da Fundação Gordon e Betty
Moore.

Discussão geral dos próximos passos para
envolver os atores nas atividades dos Grupos de
Trabalho do GCF e atividades de implantação
(2010-2011) (conduzida pela Presidência e
Secretaria do GCF)
Próximos Eventos
• GCF 4 - Santarém, Pará Brasil (final de
setembro)
• Katoomba Vietnã (23-25 junho, 2010)
• COP-16 Cancun (dezembro 2010)
19:30-

Recepção para delegação do GCF e Atores

Meuligoe (Residência do
Governador)

21-30 maio, 2010
Viagem de Campo (Aceh Province)
21 de maio: Viagem a Ulu Masen
22-23 maio: Viagem a Leuser
* 09:00-17:00 no Dia 1 e 2, haverá painéis simultâneos para os atores.
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