REUNIÃO ANUAL
25-27 de setembro de 2012
Centro de Convenções Casa Mazariegos
Av. Crescencio Rosas nº 4-C, Col. Centro
San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México

Segunda-feira, 24 de setembro, 2012
- Chegada
- Inscrição
- Recepção de boas-vindas para todos os participantes no Hotel Diego de Mazariegos
Terça-feira, 25 de setembro, 2012
1º dia da reunião do GCF
Sessão de alto nível (SALÃO DE BAILE)
9:00-9:45

Palavras de boas-vindas
- Lic. Cecilia Flores Pérez, presidente municipal de San Cristóbal de Las Casas,
Chiapas
- William Boyd, conselheiro sênior e líder de projeto do GCF
- Presidente do GCF, Lic. Juan Sabines Guerrero, governador do estado de
Chiapas, México
- Lic. Juan Rafael Elvira Quesada, secretário do Meio Ambiente e Recursos
Naturais (SEMARNAT)
- Sergio Madrid, presidente, Conselho Nacional Técnico de REDD+ do México

9:45-10:15

Governadores do GCF
- Exmo. Sr. Teras Narang, governador, Kalimantan Central

10:15-10:45

Situação atual e progresso de REDD+ no México
- José Carlos Fernandez, chefe da Unidade de Assuntos Internacionais e
Desenvolvimento Financeiro (CONAFOR)
- Fernando Rosas, ministro de Meio Ambiente e História Natural (Chiapas)
- Roger Rivero, coordenador de Mudança Climática (Campeche)

10:45-11:15

Intervalo para café/chá

11:15-11:45

Boas-vindas e palavras dos estados observadores Tocantins, Brasil; Catalunha,
Espanha; Durango, México; Quintana Roo, México e Tabasco, México

11:45-12:00

Vídeo de boas-vindas e palavras da presidente Mary Nichols, Conselho de Recursos
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Atmosféricos da Califórnia, e do secretário Matt Rodriguez, Agência de Proteção
Ambiental da Califórnia
12:00-12:30

Apresentação dos facilitadores e visão geral da reunião (Fernando Rosas e William
Boyd, conselheiro sênior e líder de projeto do GCF)

12:30-14:00

Almoço no Restaurante Casa Mazariegos

14:00-15:30

Últimas notícias dos membros do GCF,
(1) Estados brasileiros (facilitado pela coordenadora do GCF Mariana Pavan, com
introdução dando o contexto do Brasil)
(2) Províncias da Indonésia (facilitado pelo coordenador do GCF Avi
Mahaningtyas, com introdução dando o contexto da Indonésia)
(3) Estados mexicanos, Cross River State (com contexto nacional da Nigéria),
Madre de Dios (com contexto nacional do Peru) e Califórnia (com contexto
nacional dos EUA) (via vídeo/skype) (facilitado por William Boyd)

15:30-16:00

Perspectiva internacional de REDD+
- José Carlos Fernandez, chefe da Unidade de Assuntos Internacionais e
Desenvolvimento Financeiro (CONAFOR)

16:00-16:30

Intervalo para café/chá

16:30-18:00

Últimas notícias do Secretariado do GCF: William Boyd
- Atividades e parcerias do GCF
- Banco de dados de conhecimentos de REDD+ do GCF
- Últimas notícias do Fundo GCF
- Perspectivas do GCF para os próximos quatro anos
Discussão aberta com o Plenário

Quarta-feira, 26 de setembro, 2012
2º dia da reunião do GCF
Sessões de trabalho
9:00-9:30

Visão geral e objetivos das sessões de trabalho (facilitadores e moderadores da
reunIão) (SALÃO DE BAILE)

9:30-12:45
(com intervalo
para café
11:00-11:15)

Sessões de trabalho da manhã (apresentações, discussão facilitada e recomendações
para ações do GCF)
1(a) Promoção de MRV (SALÃO REAL)
O painel se concentrará no que há de mais avançado em monitoramento,
informação e verificação de floresta e carbono jurisdicional, bem como nas
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necessidades do lado da demanda. Os oradores se concentrarão
particularmente nos desafios que as jurisdições enfrentam para desenvolver
sistemas e soluções eficazes e eficientes para superar esses desafios. O painel
apresentará uma visão geral da tecnologia e métodos de monitoramento (em
particular), e das necessidades identificadas por um comprador potencial em
larga escala de créditos jurisdicionais. Serão apresentados estudos de caso de
sistemas de monitoramento em desenvolvimento no nível local (comunidade)
até o nacional. Por fim, será apresentado um resumo de uma oficina recente
para capacitar a equipe técnica de estados membros do GCF em métodos de
monitoramento de floresta e carbono.
Moderadora: Dr. Claudia Stickler, Programa Internacional do Instituto
de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM)
Membros do painel:
1. Dr. Greg Asner, cientista da equipe, Departmento de Ecologia
Global, Carnegie Institution of Science
2. Kelly Salcedo Padilla, MINAM, Peru
3. Rajinder Sahota, gerente do Programa de Monitoramento de
Mudança Climática do Conselho de Recursos Atmosféricos da
Califórnia [via vídeo e skype pré-gravados]
4. Ben de Jong, ECOSUR Campeche
5. Dr. Daddy Ruhiyat, Conselho de Mudança Climática de
Kalimantan Leste
6. Mónica Julissa de los Rios, chefe do Departamento de
Regulamentação dos Serviços Ambientais, Instituto de Mudança
Climática, Acre, Brasil
1(b) "Aninhamento" (nesting) e alinhamento estadual-nacional (SALÃO DE
BAILE)
Para assegurar que REDD+ possa gerar resultados em larga escala e de alta qualidade e
para garantir a integridade ambiental, é fundamental que as atividades e iniciativas em
diferentes escalas (nacional e subnacional) estejam alinhadas e integradas. É
importante permitir que os estados e províncias ajustem suas atividades de REDD+
para que reflitam suas circunstâncias especiais, mas é também importante que elas
estejam integradas às estratégias nacionais. Em alguns países sem regulamentações
nacionais de REDD+, os estados e províncias começaram a desenvolver e implantar as
suas próprias a fim de reduzir a incerteza jurídica e proporcionar incentivos a uma
ação inicial. Quer os esforços estaduais sigam o sistema nacional ou vice-versa, é
fundamental garantir que eles estejam integrados e harmonizados. Este painel
abordará e discutirá as lições aprendidas e os desafios que os governos nacionais e
subnacionais enfrentam no processo de desenvolver, implantar e integrar as
regulamentações em diferentes escalas. Os participantes do painel apresentarão sua
perspectiva estadual e nacional, debatendo os desafios encontrados e as necessidades
identificadas para um "aninhamento" (nesting) e alinhamento bem-sucedidos. Será
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explicado também como as organizações que estabelecem os padrões estão
abordando e resolvendo essas questões.
Moderadora: Mariana Pavan (IDESAM)
Membros do painel:
7. José Carlos Fernandez, chefe da Unidade de Assuntos
Internacionais e Desenvolvimento Financeiro, CONAFOR
8. Elsa Esquivel, president, CTC-Chiapas
9. Dr. Mubariq Ahmad, presidente do Grupo de Trabalho sobre
Estratégia Nacional, Força-Tarefa Nacional de REDD+ da
Indonésia
10. Summer Montacute, coordenador jurisdicional de REDD+,
Padrão de Carbono Verificado (VCS)
11. John Nickerson, encarregado de Protocolo Florestal para o
México, Climate Action Reserve (CAR)
12. Tathiana Bezerra, Instituto de Pesquisa Ambiental da
Amazônia (IPAM) (apresentando Comparison of Standards
Organization Approaches to Nesting and Alignment)
12:45-14:00

Almoço no Restaurante Casa Mazariegos

14:00-17:30
(com intervalo
para café
15:45-16:00)

Sessões de trabalho da tarde
2(a) Processos e partilha de benefícios com as partes interessadas (SALÃO
REAL)
Um dos principais debates em projetos de avaliação de serviços ambientais e
mecanismos de compensação se concentra na distribuição de benefícios,
particularmente de benefícios econômicos. Algumas das principais questões
levantadas se referem aos direitos e propriedade da terra, à floresta e seus
produtos (como o carbono) e à essência do serviço ambiental (privado ou
público). Estão também em discussão o papel e a responsabilidade dos
governos nos níveis nacional e subnacional em moldar as políticas que
reconhecem esses direitos e o recompensam de modo adequado. Em muitos
países, esse debate está no cerne da reforma agrária e do acesso à terra para
indígenas e comunidades locais. A participação de todos os grupos
interessados na definição de políticas de uso da terra bem como os
mecanismos de partilha de benefícios é uma condição necessária para a
implementação bem sucedida de programas de REDD+. O painel analisará as
perspectivas de diversos atores e debaterá como abordar essas questões para
resolver as necessidades de comunidades locais, bem como melhorar as
capacidades nacionais. Serão analisadas também as experiências de
mecanismos de participação das partes interessadas e sua importância como
meio de desenvolver transparência em todos os níveis de decisão.
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Moderadora: Rosa Maria Vidal, diretora, Pronatura Sul e membro do
Conselho Nacional Técnico de REDD+
Membros do painel:
1. Sergio Madrid, presidente, CTC-REDD+ Nacional do México
2. Sergio Graf, diretor de Produtividade, CONAFOR
3. Gustavo Sanchez, Red Mocaf (rede de organizações camponesas
florestais) [convidado]
4. Alice Thuault, ICV, Mato Grosso, Brasil
5. Mónica Julissa de los Rios, chefe do Departamento de
Regulamentação dos Serviços Ambientais, Instituto de Mudança
Climática, Acre, Brasil
6. Mr. Iwan Wibisono, Grupo de Trabalho de Mecanismos de
Financiamento, Força-Tarefa Nacional de REDD+ da Indonésia
2(b) Reenquadramento de REDD+ (SALÃO DE BAILE)
REDD+ está atravessando um momento importante. A visão inicial de um
mecanismo internacional de REDD+ que distribuiria recompensas em larga
escala para esforços bem sucedidos de países com florestas tropicais para
reduzir emissões de gases de efeito estufa do desmatamento e da degradação
florestal não de materializou. Muitos líderes políticos que tomaram decisões
corajosas e politicamente arriscadas para colocar REDD+ em prática estão
frustrados pela falta de compromissos financeiros mais profundos para
REDD+. Alguns dos que inicialmente apoiaram REDD+ deixaram o governo
depois de novas eleições, e seus sucessores estão pensando no que fazer com
os programas nascentes de REDD+. Povos indígenas e comunidades florestais
tradicionais participaram de inúmeros diálogos sobre REDD+ e têm sido
abordados por empreendedores de projetos que propõem obscuros negócios
de carbono, mas os benefícios tangíveis para as comunidades são virtualmente
inexistentes. Agricultores e pecuaristas receberam poucos benefícios em troca
dos passos que adotaram para evitar o desmatamento e reduzir suas
emissões. Dados os inúmeros desafios que REDD+ está enfrentando, a
contínua ausência de progresso no desenvolvimento de um quadro global e a
fragmentação generalizada da política climática, é importante dar um passo
atrás e reavaliar as perspectivas para REDD+ e, o que é mais importante,
reenquadrar os esforços em andamento de modo a construir a partir do
trabalho já feito, promover uma agenda de política mais ampla com sistemas
institucionais correspondentes para o desenvolvimento de baixas emissões, e
proporcionar meios eficazes para fornecer recursos para atividades em campo,
onde elas sejam mais necessárias. Esta sessão debaterá alguns dos desafios e
oportunidades existentes em relação aos esforços para redefinir e adaptar
REDD+ de modo a reforçar e premiar os esforços de estados e províncias do
GCF (e seus parceiros da sociedade civil) para reduzir as emissões do
desmatamento e uso da terra e incorporar essas atividades dentro de um
programa mais amplo de desenvolvimento rural com baixa emissão.
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Moderador: William Boyd, Secretariado do GCF
Membros do painel:
1. Dan Nepstad, diretor internacional, Instituto de Pesquisa Ambiental da
Amazônia (IPAM)
2. Nordseth Marte, governo da Noruega (convidado)
3. Michelle Braga, diretora de Desenvolvimento de Negócios para a
América Latina, Code REDD Initiative
4. Iris Jimenez, diretora assistente of Avaliação de Mudança Climática,
ministério de Agricultura, Pecuária, Desenvolvimento Rural, Pesca e
Alimentos (SAGARPA)
5. Pedro Alvarez Icaza, Programa de Corredores Biológicos, CONABIO
6. Elaine Corsini, superintendente de Monitoramento de Indicadores
Ambientais, SEMA/MT, estado do Mato Grosso
7. Avi Mahaningtyas, conselheiro sênior sobre Governança Climática e
Ambiental, Kemitraan
8. Heather Wright, representante do Programa Ambiental, Gordon and
Betty Moore Foundation
Quinta-feira, 27 de setembro, 2012
3º dia da reunião do GCF
(A) Reunião de negócios do GCF (para os delegados do GCF) simultaneamente com (B) Eventos das
partes interessadas
9:00-10:00

Relatório das sessões de trabalho 1(a), 1(b) e discussão aberta com as partes
interessadas

10:00-11:00

Relatório das sessões de trabalho 1(a), 1(b) e discussão aberta com as partes
interessadas

11:00-11:30

Anúncio de consulta pública sobre Estratégia do estado para a conservação e o uso
sustentável da biodiversidade (Museu de Paleontologia de Chiapas)
Encerramento da sessão aberta da reunião do GCF

11:30-18:30

(A) Reunião de negócios do GCF (sessão fechada) simultaneamente com (B) Construir a
rede do GCF (plenário aberto)

(A) REUNIÃO DE NEGÓCIOS DO GCF (SALÃO REAL)
11:30-12:30



Exame da agenda da reunião de negócios

12:30-13:15



Almoço (na Sala de Reuniões)
Perspectiva e estratégia para o GCF: 2013 e além
Avaliação do GCF 2009-2012

13:15-18:30
(com
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intervalo
para café
15:45-16:00)

Perspectiva: GCF/REDD+ numa encruzilhada
Prioridades para 2013 e além
Outro
Capacidade e compromisso
Financiamento para 2013 (prioridades de financiamento e orçamento para
2013)
Capacidade e compromisso dos membros
Capacidade e compromisso do Secretariado e do coordenador de país
Plano de trabalho/Seleção entre as prioridades em vista da capacidade e
compromissos
Outro
Itens para ação
Fundo GCF
Banco de dados de conhecimentos
Estruturas subnacionais
Registro comum e infraestrutura de REDD+ do GCF
Instituto de capacitação do GCF/Programa
Construção da rede do GCF
Comunicação e extensão
Novas parcerias
Coordenadores de país para 2013
Reunião Anual de 2013
Oficinas de 2013
COP-18 (Doha)
Outro
Decisões
Presidência 2013
Novos membros (em vigor a partir de 2013)
Outro

20:00

Jantar de encerramento para delegados e partes interessadas
Patrocinado por: Governo estadual de Chiapas
Local: Centro de Convenções, Arco del Carmen

(B) CONSTRUIR A REDE DO GCF E INSTRUMENTOS (SALÃO DE BAILE)
Durante o dia

Exposições
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11:30-13:00

O papel das partes interessadas no GCF — Como construir uma rede de participação
- Introdução do Secretariado do GCF sobre a situação atual do envolvimento das
partes interessadas com o GCF (Coordenadores do GCF Mariana Pavan e Avi
Mahaningtyas)
-

Discussão plenária aberta facilitada sobre:
 Mecanismos de comunicação para representar as partes interessadas na
agenda anual do GCF
 Participação das partes interessadas por intermédio dos coordenadores
nacionais do GCF
 Mecanismos para apresentar controvérsias do público ao GCF como uma
rede aberta

13:00-14:15

Almoço no Restaurante Casa Mazariegos

14:15-15:45

MRV
-

Tyler Erickson, Google Earth Outreach, Ferramentas do Google Earth (60
minutos)
Claudia Stickler, IPAM Internacional, Introduction to Carbon Monitoring &
Assessment System CMAS (30 minutos)
Debate

15:45-17:15

Situação e perspectivas dos processos ambientais e de salvaguardas sociais (moderador
a ser indicado)
- Francisco Casaos, Unión de Comunidades Productoras Forestales ZapotecoChinanteca (UZACHI), Serra Norte de Oaxaca
- Andrea Azevedo, Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM)
- Humala Pontas, província de Kalimantan Central, Indonésia
- Iván Zuñiga, diretor de Projetos Especiais e Política Florestal, Conselho Civil
Mexicano para a Silvicultura Sustentável (CCMSS)

17:15-18:45

Processos das partes interessadas para desenvolver programas de REDD+ em nível
estadual [moderador: Danae Azuara, Environment Defense Fund]
- Alice Thuault, ICV (Brasil), How to Work with States to Build REDD+
Programs
- Ben de Jong, ECOSUR, REDD+ Program in the Yucatan Peninsula
- Fernando Paz, COLPOS e Conservation International, Feasibility for REDD+
in Chiapas
- Bryan Foster, EcoLogic and Na'balom, La Sierra de La Cojolita:
Challenges and Opportunities in Developing a Nested REDD+ Pilot
Project in Chiapas
- Louis Blumberg (TNC—EUA), Working to Bring REDD into the California Capand-Trade Program

20:00

Jantar de encerramento para delegados e partes interessadas
Patrocinado por: Governo estadual de Chiapas
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Local: Centro de Convenções, Arco del Carmen

Sexta-feira, 28 de setembro, 2012
4º dia da reunião do GCF
Reunião de negócios do GCF (cont.)
Passeios para as partes interessadas
9:00-17:00

Continuação da reunião de negócios do GCF para os delegados
(12:45-14:00 almoço na Mesa de Cofradía)

9:00-17:00

Passeios para as partes interessadas — A SER CONFIRMADO
1. El Ocote, floresta úmida mesofílica — exemplo de manejo florestal sustentável,
Ocotones/Cecropia (3 horas de viagem até o sítio)
2. San Juan Chumula and Zinacantan – Cultural visit to indigenous communities
with artisans and historical Mayan churches
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