Memória Reunião GCF
São Luis, 25 de Abril de 2013.
Aproveitando a reunião do Fórum dos Secretários de Meio Ambiente da
Amazônia Legal nos dias 26 e 27 de Abril em São Luis, os membros do GCF se reuniram
no dia 25 no mesmo local das 14 horas até às 20 horas para discutir os detalhes do
Programa GCF de Treinamento em REDD+ e outros assuntos pontuais.
Estiveram presentes nessa reunião: Monica Julissa de Los Rios (AC), João Talocchi
(AM), Lana Patricia Oliveira (AP), Luiz Tegon de Pinho (MT), Wendell Andrade (PA),
Glaucia Vieira (Professora da Universidade Federal do Tocantins) e Pedro Fon seca Gill
(TO).
A reunião começou com uma breve apresentação dos presentes e da agenda.
Também foi feito um alinhamento com o novo representante do Tocantins – Pedro Gill
e para a representante do Amapá – Lana Oliveira, que participou pela primeira vez da
reunião. Nesse alinhamento foram esclarecidas questões como: a criação, estrutura e
funcionamento do GCF, a situação atual do Fundo GCF e o histórico do Programa de
treinamento.
1) Programa GCF de Treinamento em REDD+
Foi apresentado o Programa de Treinamento em REDD+ abordando a fonte e
recurso disponível, o objetivo do treinamento, as opções de formato e tópicos gerais
que devem ser contemplados. O programa de treinamento GCF visa a capacitação dos
estados e províncias com foco nas prioridades coletivas de REDD+ acerca dos temas
definidos pelos membros; foi viabilizado após aprovação do Projeto pela NORAD que
disponibilizou $350,000 anuais num total de 3 anos (2013, 2014 e 2015) divididos em
dois treinamento anuais (agrupado em 2 regiões conforme discutido e acordado na
reunião e descrito posteriormente) com um orçamento de $175,000 para cada. Para
tal e, considerando o caráter de urgência na organização do treinamento, a reunião
teve o intuito principal de definir pontos chaves como: o agrupamento dos países onde
ocorrerá o treinamento, datas, locais, número de participantes, um desenho geral de
como serão as palestras e palestrantes e quais serão os elementos pedagógicos
utilizados durante esse processo.
Para que o valor oferecido anualmente possa ser utilizado com eficiência e
atingindo uma maior quantidade de pessoas envolvidas na construção de programas
jurisdicionais dentro dos estados e províncias membros, foi proposto pelo Brasil em
um e-mail redigido pelo João Talocchi que o treinamento fosse dividido em dois grupos
distintos em vez de um treinamento com todos os paises. Assim, constituíram-se duas
opções de agrupamento:
Opção 1
• Brasil
• México/Peru
• Indonésia

Opção 2
• Brasil/México/Peru
• Indonésia/Nigéria

Considerando o número de treinamentos, o orçamento disponível e os gastos
com tradução, foi escolhido pelos estados brasileiros a opção 2, uma vez que esta
possibilita a realização de 3 treinamentos (1 treinamento por ano durante 2013, 2014
e 2015) para cada grupo de estados e províncias (Brasil, Peru e México / Indonésia e
Nigéria) alcançando maior número de participantes e dando continuidade ao processo
de qualificação de atores governamentais (uma vez que os governos estaduais estão
passando reestruturação e muitos funcionários hoje envolvidos podem não estar no
próximo ano no governo). Segue abaixo o que foi definido na reunião:
Agrupamento dos estados e províncias
a) Brasil (Acre, Amazonas, Amapá, Mato Grosso, Pará e Tocantins), México
(Campeche e Chiapas) e Peru (Madre de Dios)
b) Indonésia e Nigéria
Quantidade de participantes por estado e províncias
5 (cinco) participantes por estado/província
11 palestrantes
3 extras
2 Idesam (Junia, Mariano)
Participantes
Estados
Chiapas
Campeche
Madre de Dios
Acre
Amazonas
Amapá
Mato Grosso
Pará
Tocantins
Subtotal
TOTAL

Palestrantes
5
5 4
5
5
5
5
7
5
5
5
45 11

IDESAM

Extra

2

3

2

3
61

Local
O Mato Grosso, pelo seu processo de implementação da lei aprovada em
Janeiro deste ano, se ofereceu para sediar o evento.
Datas
19 a 23 de Agosto
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Orçamento Disponível
$175.000 referentes à R$332,500 utilizando um câmbio de R$ 1,90 (disponível
para toda a logística – transporte, hotel, traduções simultâneas, materiais de
consumo e produtos do evento)
Orçamento Estimado
Planilhas em Anexo
Tópicos, Palestrantes e Metodologia
Foi definido que nesse primeiro ano de treinamento todos os tópicos serão
abordados em uma profundidade básico/intermediário. Nos próximos anos a
tendência será aumentar a profundidade nos assuntos, contudo, isso dependerá dos
resultados obtidos nesse primeiro treinamento. Durante a reunião os tópicos foram
discutidos e alguns nomes para palestrantes foram indicados.
a) Contextualização das Mudanças do Clima
 Conceitos básicos, históricos, desmistificação das Mudanças Climáticas.
o Sugestão de Palestrante: Gilvan Sampaio (INPE)
 Desdobramentos socioeconômicos das Mudanças Climáticas
(Implicações).
 Soluções e oportunidades de ganho nos diversos setores da economia
(por exemplo, eficiência energética, resíduos, transporte urbano,
alternativas de geração de energia).
 Serviços ambientais prestados além do carbono. Diferentes Cadeias
produtivas.
b) Desenvolvimento de baixa emissão no setor de uso da terra e florestas
 Panorama das bases científicas.
 Contexto Político Nacional (Brasil, México e Peru) e internacional.
 Possibilidades para desenvolvimento de economias de baixa emissão –
Desafios e Perspectivas das políticas públicas.
 Financiamento e Investimentos necessários (linhas de crédito, Fundo
Amazônia, ICMS ecológico).
 Manejo Florestal, Código Florestal, CAR, Inventário Florestal.
c) REDD+
 Abordagens e escalas (local, Estadual, Nacional).
 Elementos conceituais (Linha de base, Vazamento, Adicionalidade,
Mercados, Salvaguardas socioambientais, registro, etc.).
d) MRV




Monitoramento: Dados Florestais com base em Sistema de
Monitoramento por satélite; Fatores de emissões; Inventário de Gases
de efeito estufa.
Relatoria: Inventário de gases de efeito estufa.
Verificação.

o Sugestão de palestrante
o Imazon
o INPE
o Instituto Carnegie (Greg Asner e John Clarck)
o IPAM (Ane Alencar)
e) Salvaguardas socioambientais (SSA)
 Processo de Consulta Pública.
 Direito de uso e posse da terra.
 Mecanismos de repartição de Benefícios.
 MRV para SSA.
o Sugestão de palestrantes
o IMAFLORA
o CARE (Aurelie – REDD SES)
f) Financiamento para REDD+
 Fiananciamento jurisdicional baseado em desempenho.
 Acordos bilaterais (Kfw/Erem/FCPF/Norad/Fundo Amazônia).

g) Estruturas Legais e Jurídicas
o Ludovino Lopes
o Rodrigo Sales
o André Lima
 Quais são os marcos regulatórios internacionais, nacionais e estaduais.
 Necessidade de regulamentação, arranjos institucionais, padrões para
programas jurisdicionais (Ex. VCS), necessidades jurídicas de diferentes
realidades países de acesso a mercados.

Foram enumeradas também algumas instituições que seriam importantes
parceiras na construção de programas de REDD+ dentro do estado e que poderiam ser
chamadas para participar do treinamento. São elas:
- Secretaria da Fazenda,
- Secretaria de orçamento, planejamento e Finanças
- Secretaria de Desenvolvimento (tecnologia e Informação)
- Procuradorias
- Institutos de Terras (Iters) e Ematers
- Agencias de fomento dos Estados
- Oema’s e Institutos de Florestas
Metodologia do curso
Realizar grupos de trabalhos com um estudo de caso no final de cada dia
referente aos tópicos abordados e com supervisão dos palestrantes do dia.
A definir se esses grupos serão divididos por estados, por instituições ou misto.

Outros
Os materiais do curso serão fornecidos no formato digital, com entrega de pen
drive evitando o uso de material impresso.
 Junia irá fazer o orçamento do pendrive
Prazos
 Junia entrará em contato com os hotéis que foram fornecidos
pelo Luis Tegon e apresentará o orçamento até o dia 15/04.
 Luis Tegon irá trabalhar conjuntamente repassado os contatos
necessários para tradução, concepção de materiais, etc.
 Junia irá destrinchar os tópicos e propor metodologia e agenda
até 30/05, para aprovação dos estados e contato com
palestrantes.
 Junia Irá verificar o material didático fornecido pela TNC, Fórum
Brasileiro de Mudanças Climáticas, etc.
2) GCF Knowledge Database
Foi explicado o objetivo, como será estruturado e o cronograma de construção
da rede GCF de conhecimento em REDD+ (GCF Knowledge Database). A iniciativa foi
possível pela aprovação do projeto submetido ao Norad e prevê um recurso de
$20.000 para execução e manutenção online. Será basicamente um banco de dados
agregado ao site do GCF, de interface dinâmica e amigável, que manterá informações
sobre os especialistas em diversos assuntos relacionados a REDD+ e servirá de apoio
aos estados, províncias e demais interessados que necessitarem de informações sobre
o assunto. Além disso, a rede contará com um blog e um Fórum aberto para o público,
com o intuito de promover a troca de experiência em assuntos correlatos, e também
contará com um banco de todos os documentos (leis, artigos, publicações) separados
por tópicos pré-estabelecidos. Estará disponível na rede todo e qualquer evento em
REDD+ que acontecerá no globo.
O Brasil foi selecionado para ser o protótipo dessa iniciativa. Para tal, será
contratado um estagiário pelo Idesam para auxiliar na tabulação dos dados dos
especialistas e pesquisa de documentos. Para montar o banco de dados de
especialistas, será necessário que todos os representantes envolvidos com o GCF
forneçam uma lista dos contatos que trabalham com REDD+ e Serviços Ambientais.
Iremos reunir os contatos e rastrear informações sobre especialidades, formação,
onde atua, entre outras.
Prazos






Aquisição dos contatos dos Estados: Até 15 de Maio
Pesquisa e Tabulação: 15 de Maio até 31 de Julho
Ajuste do site e atualizações: 01 de Agosto á 01 de Setembro
Finalização: 01 de Setembro até 01 de Outubro
Lançamento: Reunião Anual dos Membros.

3) Reunião Anual dos Membros
Os estados definiram o período de 08 de Outubro a 12 de Outubro como a
melhor data para a reunião Anual dos Membros GCF, que será em Madre de Dios,
Peru.
4) Recomendações do REDD Offset Working Group – ROW
A Monica fez uma explanação sobre o que é o ROW e o documento de diretrizes
para programas Jurisdicionais e Offsets. Ficou definido que será realizada uma
teleconferência no dia 06 ou 07 de Maio para apresentação e discussão das
recomendações.
 Junia irá enviar os procedimentos para acessar o sistema no dia 30 de
Abril
 Monica irá conduzir o trabalho
5) Trabalho junto ao Forest Trends
Verificar com Mariano se há novas informações. Verificar os valores, quais serão
novos tópicos, quem serão os consultores e como seria a assinatura do Estudo.
 Repassar informações até dia 08 de Maio
6) Atualização do Database
Junia Irá falar com a Carly que a metodologia de atualização não está sendo
efetiva, pois são solicitadas informações que demandam tempo dos representantes,
uma vez que os dados disponíveis muitas vezes não são congruentes entre si. Verificar
a possibilidade de atualização do Database sem limite de tempo.
Os estados acharam a assessoria do Michael insuficiente, pois ele apenas
apontou os dados que estavam faltantes sem, contudo, auxiliar na melhoria das
informações. Para tal atividade não seria necessária à contratação de um consultor.
Seria mais proveitoso contratar algum consultor que auxiliasse os estados na
construção da database.
7) Rádio
Os spots e programas de rádio foram analisados e comentados. Os dois spots
do Cerrado serão totalmente modificados, nos outros serão feitas apenas
algumas pequenas alterações.

Anexo 1 – Orçamento Estimado – SESC Pantanal
ORÇAMENTO - Treinamento GCF 2013 - SESC Pantanal
ACOMODAÇÃO, REFEIÇÕES E COFFEE-BREAK
Valor Unitário
SESC Pantanal (6 diárias)
R$ 224.00
Sala de Evento
R$ 2,100.00
Equipamentos - Projetor, microfone, tela
Internet
Equipamentos para tradução (para os 5 dias)
Tradução Espanhol - Português - Espanhol
R$ 2,000.00

Quantidade
61
5
0
0
5
SUBTOTAL

Valor
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

81,984.00
10,500.00
4,147.50
10,000.00
106,631.50

DESPESAS DE VIAGEM
Passagem Nacional
Participantes internacionais

R$ 1,200.00
R$ 3,000.00

36
19
SUBTOTAL

R$
R$
R$

43,200.00
57,000.00
100,200.00

ALIMENTAÇÃO
Coffee Break (10 unidades)
Serviço água e Café
Refeições (6 unidades) - Jantar Especial
Coquetel

R$
R$
R$
R$

18.00
20.00
50.00
20.00

61
20
61
61
SUBTOTAL

R$
R$
R$
R$
R$

10,980.00
400.00
6,100.00
1,220.00
18,700.00

TRANSPORTE
Taxis e Vans

R$

110.00

61
SUBTOTAL

R$
R$

6,710.00
6,710.00

R$
R$

12,000.00
11,000.00

SUBTOTAL

R$

23,000.00

SUBTOTAL

R$
R$

5,000.00
5,000.00

SUBTOTAL

R$
R$

8,000.00
8,000.00

SUBTOTAL

R$
R$

20,000.00
20,000.00

MATERIAIS TÉCNICOS
Mochila, pastas, cds, documentos impressos
Honorários Palestrantes
Gravação das palestras
MATERIAIS ADMINISTRATIVOS
Despesas Diversas
DIVULGAÇÃO/EDITORAÇÃO
Materiais e divulgação pós curso
HONORÁRIOS ORGANIZAÇÃO TÉCNICA E
LOGÍSTICA
Organização tecnica e logistica
ADMINISTRAÇÃO, ENCARGOS E IMPOSTOS
Administração, encargos e impostos
TOTAL

18%
SUBTOTAL

R$
51,883.47
R$
51,883.47
R$ 340,124.97

Anexo 2 – Orçamento Hotel Deville
ORÇAMENTO - Treinamento GCF 2013 - De Ville
ACOMODAÇÃO, REFEIÇÕES E COFFEE-BREAK
De Ville (6 diarias)
Sala de Evento
Equipamentos - Projetor, microfone, tela
Internet
Equipamentos para tradução (para os 5 dias)
Tradução Espanhol - Portugues - Espanhol

Valor Unitário
R$
224.00
R$ 2,100.00
R$
455.00
R$
-

Quantidade
61
5
1
0

R$

2,000.00

5
SUBTOTAL

Valor
R$ 81,984.00
R$ 10,500.00
R$
455.00
R$
R$
4,147.50
R$ 10,000.00
R$ 107,086.50

DESPESAS DE VIAGEM
Passagem Nacional
Participantes internacionais

R$
R$

1,200.00
3,000.00

36
19
SUBTOTAL

R$ 43,200.00
R$ 57,000.00
R$ 100,200.00

ALIMENTAÇÃO
Coffee Break (10 unidades)
Serviço água e Café
Refeições (6 unidades) - Jantar Especial
Conquetel

R$
R$
R$
R$

17.00
16.00
48.00
40.00

61
20
61
61
SUBTOTAL

R$
R$
R$
R$
R$

10,370.00
320.00
35,136.00
2,440.00
48,266.00

TRANSPORTE
Taxis e Vans

R$

110.00

61
SUBTOTAL

R$
R$

6,710.00
6,710.00

R$
R$

12,000.00
11,000.00

SUBTOTAL

R$

23,000.00

SUBTOTAL

R$
R$

5,000.00
5,000.00

SUBTOTAL

R$
R$

8,000.00
8,000.00

SUBTOTAL

R$
R$

20,000.00
20,000.00

MATERIAIS TÉCNICOS
Mochila, pastas, cds, documentos impressos, etc.
Honorários Palestrantes
Gravação das palestras
MATERIAIS ADMINISTRATIVOS
Despesas Diversas
DIVULGAÇÃO/EDITORAÇÃO
Materiais e divulgação pós curso
HONORÁRIOS ORGANIZAÇÃO TÉCNICA E LOGÍSTICA
Organização tecnica e logistica
ADMINISTRAÇÃO, ENCARGOS E IMPOSTOS
Administração, encargos e impostos
TOTAL

18%
SUBTOTAL

R$ 57,287.25
R$ 57,287.25
R$ 375,549.75

