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Relatório da Segunda Reunião Técnica do GCF
Data: 05 e 06 de Dezembro
Local: Hotel Manhattan, Brasília, DF, Brasil.
Presentes no dia 05/12









Junia Karst (DESAM)
Mariano Cenamo (IDESAM)
Elaine Corsini (Mato Grosso)
Luiz Francisco Tegon (Mato Grosso)
Mariane Nardi (Amapá)
Adriana Barreto (Amapá)
Wendell Andrade (Pará)
Divaldo Rezende

Pautas do dia 05/12
1) Planejamento Estratégico
2) Reunião da Catalunha
3) Treinamento GCF 2014
1. Plano Estratégico: Durante a reunião Anual do GCF em Madre de Dios, definiu-se a
necessidade de revisitar e atualizar o planejamento estratégico feito em 2009. Para essa
atualização o Brasil deve desenvolver suas prioridades e visão do GCF para 2020. Assim, nessa
reunião foi feita uma primeira chuva de ideias de quais seriam os principais objetivos,
utilizando como base os clusters propostos durante a reunião anual que refletem a etapa que
cada membro estaria no desenvolvimento de seus programas de REDD+ (figura 1).

Etapa de
Desenvolvimento

Pesquisa
Desenvolvimento
de Estratégia para
LED Readiness

Regulamentação

Governança

Participação

Design do
Programa
Jurisdicional de
LED/REDD

Estrutura Legal

FPIC

Transparência

ELEMENTOS TRANSVERSAIS A TODAS AS ETAPAS
Figura 1. Clusters

Implementação,
comercialização,
incluindo ativos
ambientais

SALVAGUARDAS



Governança
Objetivo: Fortalecer a estrutura de Governança do GCF por meio do engajamento e da
integração de seus membros e parceiros. Promover a articulação Política
• Envolvimento político de alto nível (Poderes executivo e Legislativo)
• Envolvimento de stakeholders


Pesquisa/Desenvolvimento de Estratégia para início de atividades de LED.
Objetivo: Apoiar a prevenção e/ou controle do desmatamento.
• Estratégia para conter desmatamento (ex. Brasil PPCDs)
• Monitoramento do Desmatamento



Regulamentação/estrutura juridíca
Objetivo: Apoiar a criação de marcos regulatórios para: Mitigação (REDD, SA) e
adaptação às mudanças climáticas.
• Discussão com diferentes setores da sociedade (consultas públicas)
• Elaboração participativa da minuta da política
• Consultoria Jurídica


Design/Programa de LED jurisdicional
Objetivo: Incentivar o Desenvolvimento de programas de LED/REDD Jurisdicionais
• Consultoria para elaboração dos programas jurisdicionais
• Trocas de experiências entre jurisdições
•
Definição de atividades
• Estruturar programas jurisdicionais de REDD



Implementation & Commercialization, Including Environmental Assets
Objetivo: Viabilizar a implementação dos programas jurisdicionais e possibilitar o
acesso a mercados e outros mecanismos de financiamento.


Mecanismos Financeiros Pró GCF
Objetivo: Estabelecer Mecanismos de Financiamento para o GCF a longo prazo
• Fundo GCF
• Projetos para Apoiadores (operacionalização do secretariado,
coordenações nacionais)
• Outras iniciativas em prol de demandas coletivas
• Estabelecer Modelo de Negócio para GCF (Pagamento por resultado)

De forma transversal a todos os Objetivos Estratégicos propostos:
- Participação
• Fóruns Subnacionais
• Fortalecimento da gestão ambiental municipal (local)
- Consentimento Livre, Prévio e Informado
- Transparência
- Desenvolver capacidades/treinamento

•
•
•

Knowledge Database
Programa de treinamento
GCF Network

Próximos passos: O plano estratégico deverá ser aprofundado nesses objetivos e ser
desenvolvido com a contratação de empresa especializada em planejamentos estratégicos. A
realização desse processo será em Cuiabá nos dias 03 e 04 de Fevereiro.
Os representantes que conhecem empresas prestadoras desse serviço deverão enviar o
contato para a coordenação nacional até o dia 10 de Janeiro.
2. Reunião Catalunha: A reunião na Catalunha foi definida na Reunião Anual e tem como
objetivo aproximar estados e províncias do lado da demanda ao GCF. Essa reunião deverá
contar com a presença de representantes governamentais de alto nível. No Brasil, devido ao
ano eleitoral, definiu-se que os Governadores mais indicados a participar são do Acre e Amapá,
uma vez que não irão reeleger e poderão destinar tempo a esse evento.
a. Data: Última semana de Abril ou Primeira semana de Maio
Obs: Grayton e Monica irão verificar com seus Governadores a disponibilidade de
participação nas datas acima.
b. Recursos: Ficou definido que o GCF não irá custear as despesas dos Governadores.
Contudo, os membros Brasileiros sugerem que, uma vez que essa reunião também tem o
caráter de captação de recursos, o Fundo GCF deveria financiar a participação de pelo menos
um Governador (e seus assessores) por país.
c. Estrutura: Os membros brasileiros sugerem que seja feito uma apresentação formal do
GCF e dos membros. Também sugerem uma mesa de negociações abertas e salas para
negociações mais fechadas.
d. Programação/agenda: Os membros sugerem que a agenda seja desenhada pelos
representantes da Catalunha para poderem contribuir com comentários.
e. Participantes: Os membros acham fundamental que sejam convidados representantes
de alto nível de países da Europa para que o evento tenha um caráter efetivamente de
negócios com potencial entrada de governos do lado da demanda no GCF. Também sugerem
que participem da reunião os Secretários de Estado a Ciência e Tecnologia.
Próximos passos: Verificar disponibilidade de tempo para a participação de um dos
governadores (mais comitiva) acima citados. Verificar disponibilidade de transferência de
recurso do Fundo GCF para pagamento de um participante por país.
3. Treinamento 2014: Discutiu-se qual seria a melhor forma de dar continuidade ao programa
de treinamento em 2014 e, com base na experiência de 2013 que contou com uma semana
inteira de treinamento, foi definido que para o próximo treinamento serão realizados dois
cursos de três dias cada, um em cada semestre.
a. Data e Local do 1º Curso: 14, 15 e 16 de Maio em Macapá
b. Data e Local do 2º Curso: 15, 16 e 17 de Setembro em Belém
c. Tópicos: Os cursos deverão ser baseados em temas específicos de acordo com as
prioridades definidas no planejamento estratégico a ser realizado em Fevereiro de 2014.

d. Participantes: Diferentemente do ano de 2013 e considerando a entrada de mais
membros peruanos, o curso de 2014 deverá contar apenas com participantes dos estados
brasileiros definidos pelos representantes do GCF. Os membros definiram que pelo menos
duas pessoas por estado devem ser indicadas para participar e isso irá depender do recurso
disponível. Também demonstraram a importância em envolver pessoas da procuradoria
estadual no treinamento.
e. Recurso financeiro: De acordo com a previsão orçamentária do projeto enviado para a
NORAD, são disponíveis, anualmente, US$ 350 mil para a realização de treinamentos em todos
os países do GCF. Assim, os membros sugerem que a divisão do recurso para cada país seja
feita dividindo o montante pelo total de membros: US$ 350.000,00 divididos por 19
estados/províncias (aqui não estão considerados os estados americanos e a Catalunha)
contabilizando então US$ 18.421,06 para cada estado/província membro. Assim, os membros
brasileiros receberiam US$ 110.526,31 para a realização dos dois cursos em 2014.
f. Recursos Audiovisuais: Para posterior utilização dos cursos e para maior disseminação
da informação, o curso de 2014 deverá ser completamente gravado em forma de
videoconferência ou broadcasting.
Próximos passos: Solicitar ao secretariado o montante do recurso que virá para o treinamento
de 2014 e, com base nessa informação, calcular quantos participantes cada curso poderá
receber. Identificar quais são os tópicos prioritários para o desenvolvimento da ementa do
treinamento. Indicação dos participantes e compra de passagens com 2 meses de
antecedência visando economia de recursos.
Presentes no dia 06/12
 Junia Karst (DESAM)
 Mariano Cenamo (IDESAM)
 Elaine Corsini (Mato Grosso)
 Luiz Francisco Tegon (Mato Grosso)
 Grayton Toledo (Amapá)
 Mariane Nardi (Amapá)
 Adriana Barreto (Amapá)
 Wendell Andrade (Pará)
 Divaldo Rezende (Tocantins)
 Monica Julissa (Acre)
Pautas do dia 05/12
 Reunião com Secretário de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental do Ministério
do Meio Ambiente do Governo Federal, Carlos Augusto Klink.
 Atividades 2013 e Orçamento Final
o Publicações
o Estudo IBOPE/TDR
 Avaliação do IDESAM como coordenação nacional
 Fundo GCF – Reunião com Steve Rudell

1. Reunião com o Secretário de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental, Carlos Augusto
Klink. O Secretário Carlos Klink aceitou o convite feito pelos estados para participar da reunião
a fim de fazer um repasse sobre os principais resultados da COP 19 e sobre a Estratégia
Nacional de REDD que está sendo desenvolvida sob sua supervisão. Foi feita a apresentação do
GCF e suas atividades para o Secretário e solicitado a ele que, devido a importância e avanços
do grupo, o GCF deveria ser consultado e ter uma atuação mais próxima do Governo Federal.
Após a introdução, o Secretário iniciou sua fala com um panorama geral dos planos e ações do
governo federal que são relacionadas às mudanças climáticas e como é a estrutura de
governança do GEX (Grupo Executivo sobre Mudança do Clima do Ministério do meio
ambiente).
Entre as ações objetivas colocadas estão: (i) o lançamento do programa de monitoramento
anual do cerrado, (ii) o lançamento da plataforma eletrônica “SMMARE” que deve será
hospedada dentro da estrutura da MRV da UNFCCC e entregará os resultados dos inventários
nacionais, (iii) relatório bianual à UNFCCC com informações sobre as reduções alcançadas, (iv)
necessidade de harmonizar as políticas sobre o clima e que está havendo um processo de
judicialização, (v) questões sobre como o fundo clima recebe recurso dos royalties e como
devem ser gastos os R$ 920 milhões. O Fundo Clima e o Fundo Amazônia são do mesmo
departamento do BNDES.
Sobre o marco de Varsóvia para REDD+ 7 principais decisões foram estabelecidas. São Elas:
1 – Procedimentos e orientações para avaliação técnica das submissões de níveis de referência
(REL) de emissões florestais
2 – Modalidades para sistemas nacionais de monitoramento da cobertura florestal
3 – Vetores do desmatamento e da degradação florestal
4 – Modalidades de MRV
5 – Tempo e frequência de apresentação do sumário de informações de salvaguardas
6 – Programa de trabalho de pagamentos por resultados para avançar a implementação de
atividades de REDD+
7 – Coordenação de apoio para as atividades REDD+
Os próximos passos para o Brasil em REDD+ são:
- Aprovação da ENREDD pelo GEX
- Consulta pública da ENREDD
- Desenvolvimento do Sistema de informação de salvaguardas (SIS)
- Desenvolvimento do mapa de biomassa para o bioma Amazônia a ser adotado pelo governo
- Submissão dos REL à Convenção: para a Amazônia e para o Cerrado e um REL para o aumento
de estoque de carbono florestal
- Desenvolvimento do sistema modular de monitoramento de ações de redução de emissão
para a Amazônia (SMMARE)
- Desenvolvimento do Anexo técnico a ser submetido à convenção juntamente com o relatório
bianual. Esse anexo técnico deve conter a avaliação dos REL e a demonstração da metodologia
utilizada, uma breve descrição do SMMARE e instituições envolvidas na implementação e a
descrição de como as guias do IPCC foram utilizadas.

- Definição de critérios e diretrizes para a distribuição de cotas de captação a entidades
subnacionais e não governamentais e distribuição de recursos.
Quando questionado sobre a participação dos estados para a ENREDD via Força Tarefa e se a
mesma seria retomada, possibilitando maior participação conjunta e integrada dos Estados, o
Secretário disse que a Força Tarefa foi importante para o processo, mas que não há previsão
para retomá-la. Segundo ele, a estratégia está em revisão pelo GEX e deverá passar por
consulta pública no começo de 2014. Outra preocupação do Secretário é a demanda pelos
créditos gerados. É necessário que em 2014 haja recursos suficientes para que as ações sejam
implementadas.
Próximos passos: Articular maior participação dos Estados nas consultas públicas da
Estratégia, bem como em toda e qualquer reunião de secretários, com a ministra em que
possa ser discutida tal pauta.
2. Atividades de 2013 e Orçamento Final
a. Publicações – Foi entregue a versão preliminar do relatório para contribuições dos
Estados para a ENREDD e a aprovação do texto deve acontecer até o dia 13/12.
b. Estudo do Ibope – Discussão sobre o estudo “MBRE como indutor de REDD+”
desenvolvido pelo Shigueo Watanabe e sobre o TDR de fontes de financiamento. Os
estados concordaram no desenvolvimento da proposta da IBOPE para esse ano com o
argumento de que após as decisões da COP provavelmente haverá alterações nas fontes
de financiamento e o TDR poderá ficar obsoleto rapidamente.
c. Orçamento Final – O orçamento (tabela 1) foi apresentado aos Estados. O
remanescente (US$ 3.429,00) será remanejado para o pagamento das despesas dos
representantes que irão participar das reuniões sobre a ENREDD no início do próximo
ano.

Tabela 1 - Orçamento Final do GCF ano 2013

GCF 2013 Brazilian Country Coordinator Budget
Workshops/Meetings
Workshop 1 - Brasilia/Feb
Workshop 2 - Brasilia/Dec

Budget Spent 1-6 Spent 7-12 *Balance
30.000
9.749
12.500
7.751
9.749
0
0
12.500

Brazilian GCF Activities
Radio Materials
São Luis Meeting
Ludovino's report and Folders
workshop JNRI
Report - Enredd
MBRE as REDD+ inductor
2014 EnREDD meetings*
Travel (coordinator only)
Brasilia Meeting dec
Maranhão meeting
Boulder meeting/Row workshop
COP 19
Anual meeting
Brasilia Meeting dec

55.000

Coordination
Work Expenses

72.000

13.000

33.011
1.625
10.186
6.200
15.000

7.000
1.564
888
2.906

29.429

-7.440

6.000
20.000
3.429
6.312

-312

4.312
2.000
1.642

Total: $170.000

36.000
36.000

36.000
36.000

$85.760

$84.241

0

$0

3. Avaliação do IDESAM como coordenador nacional em 2014: Os Estados avaliaram a
atuação do Idesam e decidiram manter a instituição como coordenador nacional do GCF em
2014.
4. Call com Steve Rudell, Diretor do Fundo GCF: Os assuntos tratados nessa call com o Steve
foram os seguintes:
a. Informações sobre o resultado das propostas enviadas ao Fundo GCF: O fundo
recebeu 14 propostas das quais sete foram indicadas para potencial financiamento.
Essas sete propostas somam $ 846,495, ultrapassando o valor de $ 692,000
previamente disponível para financiamento. Essa diferença será coberta pela
transferência de $ 95,000 não utilizados da rubrica de salários do fundo GCF. Segundo o
Steve ainda não houve divulgação das propostas financiadas uma vez que ainda estão
sob análise do Board.
b. Captação de recurso do Fundo GCF: Houve reuniões e diálogos com financiadores do
Reino Unido e Alemanha para captação de recurso para o Fundo GCF. O Reino Unido irá
disponibilizar recursos para o BioCF e talvez seja possível que o GCF fund acesse

recursos via BioCF (porém não se sabe se haverá restrições para os estados acessarem
esses recursos) e a Alemanha demonstrou interesse em disponibilizar recursos
diretamente para o Fundo GCF. Mas ainda estão em processo de diálogo.
c. Participação do Steve na reunião do dia 3 e 4 de Fevereiro para o planejamento
estratégico: Um dos interesses do planejamento estratégico é levantar as prioridades de
financiamento dos membros brasileiros, assim, considerou-se importante a presença do
Steve nessa reunião. O Steve já confirmou sua presença.

RESUMO CRONOGRAMA PARA 2014
Atividade
Planejamento
Estratégico
(1º Workshop)
Reunião Catalunha

Curso GCF 1
Reunião Anual
Curso GCF 2
2º Workshop GCF
COP 20

Local

Data

Nº Representantes/Estado

Prazo para
compra de
passagens

Cuiabá

02/02 e 03/02

2 representantes

15/01

Catalunha

Sugestão Brasileira
28 a 30 de Abril
Á confirmar

s/d definida
Quanto antes
melhor.

Macapá

14/05 a 16/05

1 Governador + comitiva por País
(aguardando resposta de Grayton e
Monica)
No mínimo 2 pessoas por Estado
(a depender do recurso).
Estado anfitrião pode inscrever mais.

Rio Branco

Agosto/Setembro
15/09 a 17/09
Á confirmar (depende
da reunião anual)
A definir
Novembro

Belém
A definir
Lima/Peru

No mínimo 2 pessoas por Estado
(a depender do recurso)
Estado anfitrião pode inscrever mais.
2 representantes
A definir

14 de Março

26 de Junho
A definir
2 meses antes

