Apoiando os Países a Desenvolverem os Sistemas de Informação para Salvaguardas

•

O processo e governança com múltiplos artores cria confiança e o envolvimento
construtivo e promove a noção de propriedade compartilhada pelo governo e sociedade
civil.

•

Um quadro abrangente cobrindo as salvaguardas para REDD+ da CQNUMC e outros
assuntos promove uma ampla compreensão partilhada sobre riscos e oportunidades sociais
e ambientais.

•

A avaliação por múltiplos permite uma maior credibilidade do relatório sobre salvaguardas
e identifica áreas para melhoramento, evitando danos e promovendo benefícios.

•

Colocar toda informação essencial em domínio público aumenta a transparência e
responsabilidade.

•

Demonstrar a contribuição do programa REDD+ para o desenvolvimento e objetivos
de conservação nacionais, e para o bem estar dos Povos Indígenas e comunidades locais,
fortalece amplo apoio político.

Versão 2 da iniciativa REDD+ PSA
A Versão 2 da iniciativa REDD+ PSA (setembro de 2012) foi desenvolvida através de um processo
participativo e inclusivo com base no feedback dos países usando o padrões e de outros atores. Os
padrões foram simplificados, reduzindo o número de princípios, critérios e indicadores mas ainda
mantendo sua qualidade e abrangência. As estruturas de governança do programa REDD+, o
gerenciamento financeiro e as questões de gênero foram fortalecidas. Os indicadores são expressados
de forma mais simples, tornando-os mais fáceis de entender e traduzir. Diretrizes sobre como usar
a iniciativa REDD+ PSA em nível de país são mais claras e mais detalhadas, com base no processo
de dez etapas.
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Benefícios do Sistema de Informação para Salvaguardas com base na
iniciativa REDD+ PSA
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A iniciativa REDD+PSA é única na medida em que proporciona apoio abrangente para o
desenvolvimento de um sistema de informação para salvaguardas (SIS) liderado pelo governo e
com múltiplos atores. A iniciativa REDD+PSA é desenhada para ser usada por programas REDD+
em nível nacional ou sub-nacional (jurisdicional – por exemplo, em nível de estado ou província),
demonstrando como as salvaguardas estão sendo tratadas e respeitadas durante toda a implementação
do programa REDD+. Capitalizando em dois anos de experiência prática em quarto países, e agora
expandindo o apoio para outros países, a iniciativa REDD+ PSA encontra-se na vanguarda dos
esforços para operacionalisar o SIS. A iniciativa REDD+ PSA é altamente complementar a outros
mecanismos de salvaguardas, tais como aqueles desenvolvidos pelo Fundo de Parceria para Carbono
Floresta – FCPF (Forest Carbon Partnership Facility) e o programa ONU-REDD, que ajuda países
a desenvolverem outros elementos da sua abordagem de salvaguardas.

Um Comitê Internacional de Padrões representando um equilíbrio entre as partes interessadas incluindo governo, organizações de Povos Indígenas, associações de comunidades ONGs sociais
e ambientais e o setor privado, supervisiona a iniciativa. A Aliança para o Clima, Comunidade &
Biodiversidade (CCBA) e CARE International servem como secretariado internacional com apoio
técnico proporcionado pela Iniciativa Proforest.

Países usando a iniciativa REDD+ PSA
A partir de 2010
• Equador
• Província de Kalimantan
Central, na Indonésia

A partir de 2012
• Nepal
• Estado do
Acre, no Brasil

• Guatemala
• Região de San
Martin no Peru

• Libéria
• México
• Província de Kalimantan • Estado do
Oriental, na Indonésia
Amazonas, no Brasil
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A iniciativa REDD+ PSA em nível internacional

Conteúdo da iniciativa REDD+ PSA
Os princípios, critérios e indicadores definem o alto desempenho social e ambiental. Os princípios e critérios permanecem os mesmos em todos os países,
mas os indicadores são adaptados ao contexto de cada país.
PRINCÍPIOS

1.

O programa REDD+ reconhece e respeita os direitos a terras, territórios e recursos

2.

Os benefícios do programa REDD+ são compartilhados equitativamente entre todos os titulares de direitos e atores relevantes

3.

O programa REDD+ melhora a segurança dos meios de vida em longo prazo e o bem estar dos Povos Indígenas e das comunidades
locais com atenção especial para mulheres e as pessoas mais marginalizadas e/ou vulneráveis

4.

O programa REDD+ contribui para boa governança, para os objetivos mais amplos de desenvolvimento sustentável e para justiça
social

5.

O programa REDD+ mantém e melhora a biodiversidade e os serviços ecossistêmicos

6.

Todos os titulares de direitos e atores relevantes participam de maneira plena e eficaz do programa REDD+.

7.

O programa REDD+ cumpre com as leis locais e nacionais e tratados, convenções e outros instrumentos internacionais relevantes.

Processo para o uso da iniciativa REDD+ PSA em nível de País
O processo com dez etapas para uso da iniciativa REDD+ PSA tem três elementos centrais: governança (etapas 2-3), interpretação (etapas 4-6) e
avaliação (etapas 7-10).
1.

Conscientização / capacitação para facilitar a efetiva participação dos atores no processo da iniciativa REDD+ PSA.

GOVERNANÇA

2.

Estabelecer a equipe facilitadora composta de representantes do governo e da sociedade civil para organizar o processo da iniciativa
REDD+ PSA.

3.

Criar o Comitê de Padrões composto de representantes do governo, Povos Indígenas, comunidades locais , ONGs, setor privado e
outros grupos de atores relevantes para supervisionar o uso da iniciativa REDD+ PSA, quando apropriado fazendo uso de um grupo
já existente.

INTERPRETAÇÃO

4.

Desenvolver um plano para o processo da iniciativa REDD+ PSA para esclarecer atividades, responsabilidades, financiamento e
cronograma.

5.

Desenvolver minutas dos indicadores específicos para países para adaptar a iniciativa REDD+ PSA ao contexto do país.

6.

Organizar consultas sobre os indicadores para facilitar a contribuição dos atores antes da aprovação do Comitê de Padrões em nível
de país.

AVALIAÇÃO

7.

Preparar planos de monitoramento e de avaliação para definir qual informação específica é necessária, métodos e responsabilidades
pela coleta e análise de informação, e como o relatório de avaliação será preparado, revisado, aprovado e disseminado.

8.

Coletar e avaliar a informação para monitoramento para compilar uma minuta do relatório de avaliação do desempenho para cada
indicador.

9.

Organizar a revisão da minuta do relatório de avaliação pelos atores para aumentar a qualidade e credibilidade do relatório antes
da aprovação pelo Comitê de Padrões em nível de país.

10. Publicar o relatório da avaliação para fazer o completo relatório de desempenho para cada indicador da iniciativa REDD+ PSA
disponível para o público.

Para mais informações sobre a iniciativa REDD+ PSA em outros idiomas, e para aprender mais sobre o processo em cada país, veja
www.redd-standards.org ou entre em contato com o secretariado internacional:
Joanna Durbin
Aliança para o Clima, Comunidade &
Biodiversidade (CCBA)
jdurbin@climate-standards.org
+1 703 623 4441

Aurélie Lhumeau
Aliança para o Clima, Comunidade &
Biodiversidade (CCBA)
alhumeau@redd-standards.org
+1 703 341 2568

Phil Franks
Rede para Pobreza, Meio Ambiente e Mudança
Climática (PECCN ) da CARE International
pfranks@careclimatechange.org
+ 254 716 430353

