Resumo da reunião do GCF e as entidades subnacionais europeias em apoio a REDD+
Barceona, Espanha - 14 de fevereiro de 2012
Em 14 de fevereiro de 2012, o Centro Tecnológico Florestal da Catalunha (CTFC) sediou um encontro
entre representantes do Fórum Global dos Governadores para Clima e Floresta (GCF) e entidades
europeias interessadas em apoiar a criação de parcerias para atingir a meta comum de proteção
florestal, gestão florestal e desenvolvimento rural no contexto de REDD+ (Redução de Emissões do
Desmatamento e da Degradação Florestal). O encontro ofereceu uma primeira oportunidade para os
membros do GCF e das entidades e organizações subnacionais europeias trocarem informações e
identificarem áreas e caminhos de colaboração. Entre os participantes da reunião estavam:






Centro Tecnológico Florestal da Catalunha — inclusive o presidente, o diretor, o diretor de
Cooperação Internacional e equipe técnica;
Representantes do GCF do Brasil, Indonésia, México e Peru;
Representantes da Alemanha, Bélgica, Espanha e França;
Associações internacionais como a nrg4SD (sigla em inglês da Rede de Governos Regionais
para o Desenvolvimento Sustentável) e o Instituto Florestal Europeu; e
Climate Focus, como facilitador.

A reunião começou com as boas-vindas e uma introdução de Gloria Dominguez, diretora do CTFC. O
presidente do CTFC, Josep Maria Pelegrí (também ministro da Agricultura, Pecuária, Pesca,
Alimentos e Meio Ambiente Natural do governo da Catalunha), deu também as calorosas boasvindas aos participantes e prometeu apoio ao GCF, esperando que pudessem ser encontradas áreas
de colaboração entre os membros do CTFC e do GCF.
Charlotte Streck (Climate Focus) fez uma breve apresentação sobre os mais recentes esforços do
Climate Focus de divulgação junto a entidades europeias. Ofereceu um breve resumo sobre o valor
das parcerias subnacionais de REDD+ e os tipos de parcerias que a Climate Focus — depois de
conduzir um amplo trabalho de comunicação junto às regiões europeias — acredita que podem ser
criadas entre os estados membros do GCF e as províncias e entidades europeias. As discussões
iniciais indicam que as parcerias podem se concentrar em assistência técnica, parcerias públicoprivadas, apoio a projetos de REDD+ ou apoio à oferta sustentável de produtos básicos (por
exemplo, madeira ou produtos agrícolas certificados) que reduzam o desmatamento.
A seguir, Mariana Pavan (coordenadora do GCF pelos estados brasileiros) e Avi Mahaningtyas
(coordenadora do GCF pelas províncias indonésias) deram uma visão geral sobre o GCF, seus
membros, a organização e as atividades principais — entre elas as oficinas e reuniões, a construção
de uma plataforma comum para as estruturas subnacionais de REDD+ e um banco de dados aberto
com informações sobre as atividades dos membros do GCF quanto a florestas, o Fundo GCF e os
esforços para envolver os diretamente interessados.
Alejandro Callejas, do estado mexicano de Chiapas, presidente do GCF em 2012, fez uma
apresentação sobre o valor do GCF para Chiapas, incluindo o apoio técnico para as iniciativas de
REDD+ e a cooperação sobre metas comuns. Explicou também os seus objetivos como presidente

este ano, entre eles aumentar o apoio à “fase de preparação” para REDD+ nos estados membros,
bem como os planos de Chiapas para receber a reunião anual do GCF em San Cristóbal de las Casas
em setembro de 2012.
Iria Soto (CTFC) fez uma apresentação sobre os objetivos e o mandato do CTFC, as capacidades
técnicas e exemplos de projetos que fizeram em países em desenvolvimento. A missão do CTFC
inclui a contribuição para “o desenvolvimento rural e o manejo sustentável dos recursos naturais...
mediante pesquisa, capacitação e transferência de tecnologia...”. O CTFC tem experiência em várias
áreas, entre elas: sensoriamento remoto e GIS, manejo de incêndios florestais, bionergia, hidrologia,
monitoramento de carbono, política/planejamento florestal e desenvolvimento rural. Tem também
experiência em dar assistência sobre REDD+ a países com florestas tropicais, tendo já implementado
projetos no Panamá — ajudando a estabelecer uma linha de base de desmatamento com uso de
imagens de satélite —, e está proporcionando formação de capacidade em quantificação de carbono
para um projeto piloto de REDD+ na Nicarágua.
Susana Rivero Baughman (Catalunha, nrg4SD) e Nolwen Le Tallec (Aquitânia) fizeram juntos uma
apresentação sobre a orientação e as metas da nrg4SD. A Aquitânia em especial está procurando
formar um novo grupo de trabalho da nrg4SD sobre florestas. A Aquitânia também compartilhou sua
experiência sobre a perda de grandes áreas de floresta durante uma tempestade em 2009 e seus
esforços atuais em restaurar florestas, em parte mediante a criação de um esquema de créditos de
carbono para incentivar o reflorestamento na região.

Depois do almoço, os representantes do GCF deram uma visão geral das ações que os membros
estão adotando para reduzir o desmatamento em seus estados e províncias. As apresentações
incluíram:
 Madre de Dios (Andres Huby)
 Chiapas (Alejandro Callejas)
 Províncias da Indonésia (Avi Mahaningtyas)
 Estados brasileiros (Mariana Pavan)
 O estado de Cross River não pode participar, mas enviou uma apresentação em Powerpoint,
a qual se encontra, juntamente com outras, no site do GCF.
Essas apresentações enfatizaram as necessidades dos membros do GCF e as áreas de colaboração
potenciais. As oportunidades de colaboração incluem assistência técnica e formação de capacidade
em apoio aos órgãos públicos de REDD+ (como, por exemplo, a criação de uma agência de proteção
ambiental em Madre de Dios) ou o estabelecimento ou a melhoria de sistemas de quantificação e
monitoramento de carbono (Brasil, Chiapas, Indonésia). As regiões também expressaram interesse

em investimentos do setor privado, seja em projetos de REDD+ ou em manejo sustentável de
florestas. Os estados membros do GCF poderiam formular e apresentar essas oportunidades de
investimento, enquanto as regiões industrializadas que seriam parceiras em potencial ajudariam a
facilitar o investimento de entidades privadas. As províncias da Indonésia também buscam
assistência ao desenvolvimento de estratégias e sistemas operacionais de REDD+. Mais
explicitamente, os estados brasileiros incluíram a transferência de tecnologia como uma das áreas
prioritárias (incluindo bioenergia), enquanto Chiapas mencionou a necessidade de aumentar a
participação daqueles diretamente interessados. Verificou-se também o apoio à certificação de
madeira e produtos agrícolas básicos ligada a comércio e aquisição.
Por fim, os participantes encetaram uma discussão proveitosa sobre os próximos passos a ser
adotados — e em especial sobre o desenvolvimento de uma colaboração mais concreta. Os
participantes concordaram em que a identificação de oportunidades concretas para colaborar e
investir é condição para encontrar oportunidades de financiamento. As possíveis fontes de fundos
incluem a concessão de financiamento internacional, apoio e financiamento bilateral/nacional a
REDD+, bem como investimentos do setor privado.
As sugestões para colaboração concreta incluíram:


O CTFC sugeriu que os membros do GCF fornecessem uma lista concreta de necessidades
técnicas ou de pesquisa que poderiam formar a base de colaboração. Os parceiros europeus
veriam então se algum desses programas poderia ser apropriado para oferecer como
proposta conjunta a financiadores potenciais ou poderia se encaixar nos programas do CTFC
em vigor.



Sugeriu-se, ainda, que se buscassem e identificassem instituições potenciais de pesquisa nos
estados/províncias membros do GCF que pudessem se tornar parceiras de instituições
semelhantes nas jurisdições europeias. Uma vez identificadas essas instituições, seria
necessário formular propostas concretas — especialmente as relacionadas com MRV,
monitoramento de florestas/emissões, sensoriamento remoto e análise — de colaboração
conjunta técnica ou de pesquisa.



Os participantes concordaram em que a cooperação técnica poderia ser a base das parcerias
iniciais e que dar início a esse tipo de programas seria extremamente útil para demonstrar
novos modelos de cooperação para o GCF.



Os membros do GCF foram ainda convidados a identificar oportunidades para REDD+ e
outros investimentos que possam atrair capital privado, além de financiamento de
pesquisas.



A Aquitânia está dando início a um grupo de trabalho florestal dentro da rede nrg4SD e
sugeriu que, uma vez que o grupo esteja organizado, continuassem a ser discutidas áreas
potenciais de colaboração com o GCF.



A nrg4SD convidou ainda os membros do GCF a participar dos eventos da rede na Rio+20.

Próximos passos:


Os membros do GCF são encorajados a:
- Identificar instituições de pesquisa para parcerias potenciais em suas jurisdições
- Formular propostas concretas de áreas possíveis de colaboração, relacionadas a

-

o necessidades de assistência técnica
o colaboração na área de pesquisa
o projetos de REDD+ que se beneficiariam de apoio do setor privado
Iniciar um diálogo com regiões europeias interessadas em oportunidades concretas de
colaboração



As regiões europeias são encorajadas a:
- Identificar instituições de pesquisa para parcerias potenciais em suas jurisdições
- Apresentar suas capacidades (conhecimentos, especialização) a regiões parceiras do GCF
em potencial
- Analisar propostas dos membros do GCF
- Avaliar o apoio político à participação como membro no GCF



Climate Focus trabalhará com o secretariado do GCF para contatar essas entidades — tanto
os membros do GCF como as regiões europeias — que não puderam mandar um
representante à reunião mas mostraram interesse em parcerias subnacionais.



A adesão formal ao GCF da Catalunha e de outras regiões interessadas deveria ser facilitada.

Nota: As apresentações feitas durante o encontro serão publicadas no site do GCF à medida que forem
colocadas à disposição: http://www.gcftaskforce.org/events — clique na “GCF Secretariat Meetings” encontre
os documentos em “Barcelona, Spain February 14, 2012 – GCF Meeting with European Subnational Entities on
REDD+”.

