A necessidade dos padrões
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Embora as atividades que reduzem as emissões de desmatamento e degradação
florestal (REDD) e contribuem para a conservação, o manejo sustentável de
florestas e o melhoramento dos estoques de carbono florestal (REDD+) tenham
potencial para produzir co-benefícios sociais e ambientais significativos, muitas
também apresentam sérios riscos, particularmente para os povos indígenas e
comunidades locais. Reconhecendo a crescente consciência, tanto em nível
nacional como internacional, sobre a necessidade de salvaguardas sociais e
ambientais efetivas, a iniciativa REDD+ PSA (Padrões Sociais e Ambientais)
procura definir e consolidar o apoio para um nível mais elevado de desempenho
social e ambiental dos programas REDD+.

O papel dos padrões
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A iniciativa REDD+ PSA pode ser usada por governos, ONGs, agências de
financiamento e outros atores para apoiar o desenho e implementação dos
programas REDD+ que respeitam os direitos dos povos indígenas e comunidades
locais e gerem co-benefícios sociais e ambientais significativos. Os padrões são
desenhados para programa governamentais de REDD+ implementados em nível
nacional ou estadual/provincial/regional e para todas as formas de financiamento
baseadas em fundos ou em mecanismos de mercados. Ao proporcionarem uma
completa estrutura básica dos assuntos chave a serem abordados com relação ao
desempenho social e ambiental de um programa REDD+, os padrões desenvolvem
diretrizes para facilitar o desenho do programa, proporcionando, ao mesmo
tempo, um mecanismo para relatar como as salvaguardas foram abordadas e como
os benefícios sociais e ambientais dos programas REDD+ foram distribuidos.

Desenvolvimento dos padrões
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A iniciativa REDD+ PSA foi desenvolvida através de uma série de oficinas com
a participação de múltiplos e diversos atores, organizada em maio de 2009 na
Dinamarca, Nepal, Tanzânia, Equador e Libéria, e dois períodos, um de 60 e
um de 90 dias, para comentário público culminando na publicação da Versão 1
do REDD+ PSA em junho de 2010.

A iniciativa REDD+ PSA:
•

Consiste de princípios, critérios e indicadores que definem as
condições necessárias para atingir um alto desempenho social e
ambiental, incluindo governança, direitos e impactos sociais e
ambientais

•

Apoia o desenho, implementação e verificação de programas
REDD+ liderados por governos

•

Proporciona uma consistente e completa estrutura básica para
verificação do desempenho social e ambiental desenvolvida através
de ampla consulta internacional

Objetivo da iniciativa REDD+ PSA

•

Utiliza uma abordagem no país que inclui a adaptação dos
indicadores e processo de verificação para o contexto do país

Padrões sociais e ambientais efetivos

•

Baseia-se em processos de verificação com a participação de múltiplos
atores, envolvendo governos, sociedade civil e setor privado para
aumentar a qualidade e credibilidade do relatório

substancialmente para os direitos humanos,

•

Pretende melhorar benefícios assim como evitar danos

•

Permite que países comuniquem o desempenho de seus programas
REDD+ para atores nacionais e internacionais

•

Permite que doadores e investidores tenham risco reduzido e
reconheçam e recompensem alto desempenho

para programas REDD+ contribuem
redução da pobreza e conservação da
biodiversidade enquanto evitam danos
sociais e ambientais.

Princípios
1. Os direitos às terras, aos territórios e aos seus recursos são reconhecidos e respeitados pelo programa REDD+.
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 a longo prazo e o bem estar dos povos indígenas e das
comunidades locais com atenção especial para as pessoas mais vulneráveis.
4. O programa REDD+ contribui para os objetivos mais amplos de desenvolvimento sustentável, respeito e a proteção dos
direitos humanos e objetivos de boa governança.
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. Todos os titulares de direitos e atores têm acesso oportuno a informações adequadas e precisas para permitir a tomada
de decisão bem informada e uma boa governança do programa REDD+.
8. O programa REDD+ cumpre as leis locais e nacionais, e os tratados e convenções internacionais e outros instrumentos.

Governança internacional da iniciativa REDD+ PSA

Um Comitê dos Padrões com representação equilibrada das partes interessadas incluindo governos, organizações dos povos indígenas,
associações de comunidades, ONGs sociais e ambientais, e o setor privado é responsável pela supervisão da iniciativa. A maioria
dos membros do comitê é de países onde REDD+ será implementado, reconhecendo que governos e a sociedade civil de países em
desenvolvimento deverem liderar a adoção dos padrões. A Aliança para o Clima, Comunidade & Biodiversidade (CCBA) e CARE
Internacional funcionam como secretariado para a iniciativa REDD+ PSA e Proforest proporciona apoio técnico.

Usando REDD+ PSA em nível de país

O Estado do Acre no Brasil, a Província de Kalimantan Central na Indonésia, Equador, Nepal e Tanzânia estão atualmente
participando da iniciativa REDD+ PSA com a seguinte abordagem incluindo múltiplos atores para o uso dos padrões.

Governança
Um Comitê de Padrões em nível de país assegura uma representação equilibrada de atores interessados que supervisionam a
interpretação e utilização da iniciativa REDD+ PSA no país. O comitê revisa e aprova a interpretação e relatórios de verificação
específicos para o país e assegura que esses sejam desenvolvidos através de um processo participativo e transparente. Uma Equipe
Facilitadora composta de técnicos especialistas de agências do governo e não governamentais facilita o processo de interpretação
e utilização da iniciativa REDD+ PSA.
Interpretação
A interpretação específica para países adapta a iniciativa REDD+ PSA ao contexto do país através da criação de indicadores
e desenho do processo de verificação específicos para o país. A criação dos indicadores específicos para o país proporciona
uma oportunidade de fazer a iniciativa REDD+ PSA relevante localmente, fazendo referência a termos, atores, processos de
governança, instituições e legislação locais. A adaptação do processo de verificação para o contexto do país proporciona a
oportunidade de promover plena e efetiva participação e propriedade dos atores relevantes, enquanto assegurando a transparência
e responsabilidade.
Verificação
O processo de verificação envolve:
•

Monitoramento - identifica, coleta e compila informação para avaliar o desempenho do programa
REDD+ para cada um dos indicadores.

•

Revisão da informação do monitoramento pelos atores para assegurar que a verificação é precisa e tem
credibilidade.

•

Relatório - comunica a análise do monitoramento e a revisão do desempenho do programa REDD+ de
acordo com os padrões.
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Para mais informações sobre a iniciativa REDD+ PSA visite www.REDD-standards.org ou entre em contato com secretariado internacional:

