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 I. HISTÓRICO      

 

1. Há um crescente consenso de que enfocar a mudança climática é central para a 

agenda de desenvolvimento sustentável, crescimento econômico e redução da pobreza.  

Aumentar a resiliência às necessidades da mudança climática para combinar medidas 

tanto de mitigação como de adaptação.  Uma demora na redução de emissões de gases do 

efeito estufa (GEE) restringiria significativamente as oportunidades de alcançar níveis 

mais baixos de estabilização e provavelmente aumentará o risco de impactos mais 

severos da mudança climática. Os impactos da mudança climática têm o potencial de 

reverter ganhos de desenvolvimento duramente obtidos e progresso no alcance dos 

Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. 

 

2. O desmatamento e a degradação florestal são a segunda causa principal do 

aquecimento global.  São responsáveis por cerca de 18% dos volume global das emissões 

de gases do efeito estufa (GEE) e por mais de um terço das emissões dos países em 

desenvolvimento. Embora permaneçam opiniões divergentes sobre o modo como o 

desmatamento e a degradação florestal devem ser incluídos em qualquer futuro regime de 

mudança climática, há um consenso emergente de que esta questão deve ser realmente 

abordada. Vários relatórios indicam que enfrentar a perda de florestas é uma atividade 

crítica para alcançar a estabilização de concentrações de gases de efeito estufa na 

atmosfera em um nível que evite os piores efeitos da mudança climática. 

 

3. Um estudo recente da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança 

Climática (UNFCCC) sobre investimentos e fluxos financeiros para silvicultura indicou 

que são necessários um investimento global e fluxos financeiros para abordar o potencial 

da mitigação de medidas relacionadas com as florestas.  Além disso, embora sejam bem 

conhecidos os impulsores diretos e indiretos do desmatamento e da degradação, há um 

conhecimento limitado sobre a eficácia relativa de abordagens alternativas à reversão 

desses impulsores sob diferentes condições nacionais.  Apesar de várias décadas de 

investimento em iniciativas para reduzir o desmatamento e a degradação, ainda 

permanecem alguns exemplos da avaliação do impacto rigoroso, monitoramento e a 

avaliação que possibilitam resultados específicos a serem associados a intervenções 

específicas.  Há, portanto, necessidade urgente da concepção de novos investimentos em 

gestão melhorada de florestas para incorporar uma agenda de aprendizagem explícita 

para cobrir essa lacuna de conhecimentos. 

 

4.  O Plano de Ação de Bali estipula: “consideração de enfoques de política e 

incentivos positivos sobre questões relacionadas com a redução de emissões do 

desmatamento e degradação nos países em desenvolvimento; e o papel da conservação, 

gestão sustentável de florestas e melhoria dos estoques de carbono florestal nos países em 

desenvolvimento.”  Em seguimento a esta questão, há expectativas de que um mecanismo 

florestal no âmbito da UNFCCC seja possivelmente estabelecido na COP 15 em 

Copenhague, a fim de assegurar incentivos de longo prazo para facilitar a mitigação da 

mudança climática correlata nos países em desenvolvimento. 

 



3 

 

5.  Esforços multilaterais significativos para preparar os países em desenvolvimento 

para esforços de larga escala destinados a reduzir emissões de desmatamento e a 

degradação florestal (REDD
1
) estão sendo envidados, primeiro e acima de tudo por meio 

do Mecanismo de Parceria do Carbono Florestal (FCPF) e do Programa das Nações 

Unidas de Colaboração na Redução do Desmatamento e da Degradação Florestal nos 

Países em Desenvolvimento (Programa UN-REDD). Estes e outros esforços, incluindo 

programas nacionais e bilaterais em alguns países em desenvolvimento, deverão 

identificar necessidades de investimento em grande escala que serão requisitos para o 

sucesso das atividades de REDD nos níveis nacional e global.  

 

6. A Agenda 21, aprovada na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente 

e Desenvolvimento (UNCED) reconheceu a necessidade de fortalecer as instituições 

nacionais relacionadas com as florestas, a fim de aumentar o escopo e a eficácia das 

atividades de gestão, conservação e desenvolvimento sustentável das florestas e para 

assegurar efetivamente a utilização e produção sustentáveis dos bens e serviços florestais 

nos países tanto desenvolvidos como em desenvolvimento. Os objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio, a Declaração de Johannesburg sobre Desenvolvimento 

Sustentável e o Plano de Implementação da Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento 

Sustentável reconheceram o papel crítico da gestão sustentável das florestas. Reconhece-

se também que a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou a Declaração das Nações 

Unidas sobre Direitos dos Povos Indígenas. Um número significativo de acordos 

internacionais e regionais, organizações e entidades estão no âmago da arquitetura de 

financiamento florestal com programas e projetos implementados nos níveis subnacional, 

nacional, regional e internacional.  Muitos desses programas e projetos contribuirão para 

o contexto e fundamentos das iniciativas da REDD ajudando os países a estarem prontos 

para participar da REDD, incluindo a sua capacidade de abordar os impulsores do 

desmatamento e degradação florestal e para melhorar a gestão florestal sustentável das 

florestas.  As principais organizações incluem os Bancos Multilaterais de 

Desenvolvimento (MDBs), ONU, membros da Parceria Colaborativa sobre Florestas. 

(CPF), programas bilaterais de ajuda, ONGs internacionais, organizações filantrópicas e 

setor privado. 

 

7. O Fundo Climático Estratégico (SCF) foi criado para proporcionar financiamento 

a novas abordagens-piloto ao desenvolvimento ou para ampliar as atividades destinadas a 

um desafio específico da mudança climática ou resposta setorial por meio de programas 

direcionados. Um objetivo importante do SCF é maximizar os cobenefícios do 

desenvolvimento sustentável, especialmente em relação à conservação da biodiversidade, 

recursos naturais, serviços de ecossistemas e processos ecológicos. Um Programa de 

Investimento Florestal (FIP) será estabelecido como programa direcionado no âmbito do 

SCF para catalisar políticas e medidas, bem como mobilizar de forma significativa um 

aumento de fundos para facilitar a redução do desmatamento e da degradação florestal e 

promover a gestão sustentável das florestas, levando a reduções de emissões e à proteção 

                                                 
1
 Para fins do Programa de Investimento Florestal, a REDD significa REDD+ e deve incluir atividades coerentes com 

os parágrafos 1 (b) (iii) do Plano de Ação de Bali e modificadas, conforme necessário, para serem coerentes com as 

decisões tomadas pela Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática 

(UNFCCC). 
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dos estoques de carbono florestal.
2
  O FIP não fornecerá por si próprio os incentivos 

atualmente necessários para reduzir significativamente emissões de gases de efeito estufa 

(GEE) relacionadas com as florestas, mas possibilitaria aos países-piloto alavancar esses 

incentivos se estabelecidos no âmbito de mecanismo florestal da UNFCCC. 

 

8. No âmbito do SCF os MDBs mobilizarão financiamento novo e adicional para 

programas de adaptação e mitigação, a fim de enfocar a mudança climática dirigida pelos 

países e destinada a apoiar o desenvolvimento sustentável e a redução da pobreza. As 

atividades financiadas pelo FIP deverão ser integradas em estratégias de desenvolvimento 

formuladas pelos países, coerentes com a Declaração de Paris e levando em conta o 

Consenso de Monterrey da Conferência Internacional sobre Financiamento para o 

Desenvolvimento. 

 

9. O FIP deverá basear-se no Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas 

(IPCC) e na Orientação sobre Boas Prática do IPCC no caso de definições e termos 

acordados e relacionados com as florestas e mudança climática, reconhecendo ao mesmo 

tempo o vocabulário em evolução no processo da UNFCCC. 

 

II. OBJETIVOS, PROPÓSITO E ALCANCE DO FIP 

  

10. O propósito principal do FIP é apoiar as iniciativas de REDD dos países em 

desenvolvimento, proporcionando-lhes financiamento-ponte inicial para prontas reformas 

e investimentos públicos e privados identificados nas iniciativas de fortalecimento da 

estratégia de preparação, ao mesmo tempo levando em conta oportunidades para ajudá-

los a se adaptarem aos impactos da mudança climática sobre as florestas e contribuir para 

múltiplos benefícios múltiplos, tais como conservação da biodiversidade, proteção dos 

direitos dos povos indígenas e comunidades locais
3
, redução da pobreza e melhoria da 

subsistência rural. O FIP financiará iniciativas para enfocar as causas subjacentes do 

desmatamento e da degradação florestal, bem como para superar as barreiras que têm 

impedido esforços anteriores neste sentido. 

 

11. O FIP será estruturado para alcançar quatro objetivos específicos: 

 

a) Iniciar e facilitar medidas para mudanças transformacionais nas políticas e 

práticas florestais dos países em desenvolvimento por meio do seguinte: 

 

(i) atuar como veículo para financiar investimentos e a geração de 

capacidades correlata necessária para a implementação de políticas e 

medidas decorrentes de processos de planejamento de REDD de multi-

interessados no nível nacional; 

(ii) fortalecer a responsabilidade transetorial para ampliar a implementação 

das estratégias de REDD nos níveis nacional e local;  

                                                 
2 Estrutura da Governança para o Fundo Climático Estratégico, parágrafo 10, b 
3 Para fins do FIP, a expressão “povos indígenas e comunidades locais” inclui comunidades tribais e implica ênfase 

igual sobre dos direitos dos homens e das mulheres.  
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(iii) abordar impulsores-chave diretos e indiretos de desmatamento e da 

degradação florestal; 

(iv) apoiar a mudança de natureza e escopo necessária para ajudar de forma 

significativa a mudar os caminhos do desenvolvimento da floresta 

nacionais e uso da terra; 

(v) vincular a gestão sustentável das florestas ao desenvolvimento de baixo 

carbono;  

(vi) facilitar o investimento privado ampliado em subsistência alternativa 

para comunidades dependentes das florestas que ao longo do tempo 

geram o próprio valor; 

(vii) reforçar esforços em andamento no sentido da conservação e uso 

sustentável das florestas; e 

(viii) melhorar a execução das leis florestais e a governança, incluindo leis e 

políticas florestais, administração da posse da terra, capacidade de 

monitoramento e verificação, bem como transparência e 

responsabilização. 

 

b) Lançar modelos replicáveis para gerar compreensão e aprendizagem dos 

vínculos entre a implementação de investimentos, políticas e medidas 

relacionados a florestas e reduções de emissões e conservação de longo prazo, 

gestão sustentável das florestas e melhoria dos estoques de carbono florestal 

nos países em desenvolvimento. Ao comprometer-se a aplicar uma avaliação a 

priori e ex-post dos programas e projetos, o FIP assegurará que sejam medidos 

os resultados e a eficácia das intervenções apoiadas pelo FIP na redução do 

desmatamento e da degradação das florestas.  

 

c) No intuito de facilitar a alavancagem dos recursos financeiros tradicionais 

para a REDD, inclusive por meio de um possível mecanismo florestal da 

UNFCCC que conduza a uma redução eficazes e sustentável do desmatamento 

e da degradação florestal, melhorando assim a gestão sustentável das florestas; 

e 

 

d) Proporcionar experiência valiosa e feedback no contexto das deliberações da 

UNFCCC sobre a REDD. 

 

12. Para realizar os objetivos do parágrafo 11, o FIP apoiará e promoverá, inter alia, 

investimentos nas seguintes áreas: 

 

a) Capacidade institucional, governança florestal e informação, tais como 

implementação de sistemas de monitoramento, gestão da informação e 

estoques; apoio ao desenvolvimento jurídico, financeiros e institucional, 

incluindo execução de leis florestais, mapa de cadastramento e reforma 

agrária; remoção de incentivos perversos que favorecem o desmatamento e da 

degradação; exercícios de planejamento transetoriais e baseados no cenário; 

transferência de tecnologia ambientalmente saudável; e geração de 

capacidades dos povos indígenas e comunidades locais; 
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b) Investimentos em medidas de mitigação florestal, incluindo serviços de 

ecossistemas florestais, tais como conservação de florestas; promoção de 

pagamento por serviços ambientais e outros acordos equitativos de 

compartilhamento de benefícios; restauração e gestão sustentável e florestas e 

cenários degradados; florestamento e reflorestamento em terras anteriormente 

desmatadas; reestruturação de indústrias florestais e promoção de parcerias 

entre comunidades e empresas; medidas de proteção das florestas; melhoria 

das práticas de gestão da terra; e promoção de florestas e certificação da 

cadeia de custódia;  

 

c) Investimentos fora do setor florestal necessários para reduzir a pressão 

sobre as florestas, tais como subsistência alternativa e oportunidades de 

redução da pobreza; programas de energia alternativa; investimentos agrícolas 

no contexto do planejamento racionalizado do uso da terra; e intensificação da 

agricultura, incluindo a agrossilvicultura.  

 

III. PRINCÍPIOS DO FIP 

 

13. Os princípios estabelecidos na Estrutura de Governança do Fundo Climático 

Estratégico (SCF) serão aplicados ao FIP.  Além dos princípios gerais do SCF, os 

seguintes princípios serão aplicados ao FIP: 

 

a) Responsabilidade nacional e estratégias nacionais. Os programas-piloto do 

FIP devem ser dirigidos pelo país e ser da responsabilidade do país; deverão 

aproveitar, melhorar e fortalecer as iniciativas de REDD existentes segundo as 

prioridades dos países; e devem respeitar a soberania nacional. 

b) Contribuição para o desenvolvimento sustentável. O FIP deverá contribuir 

para a subsistência e desenvolvimento humano das comunidades dependentes 

das florestas, incluindo povos indígenas e comunidades locais, bem como 

deverá gerar benefícios para manter a biodiversidade e os serviços dos 

ecossistemas. 

c) Promoção de resultados comensuráveis e apoio baseado em resultados. O 

FIP deve basear-se em resultados ao longo do tempo e promover resultados 

comensuráveis no tocante à eficiência dos investimentos do FIP na REDD, 

melhoria na governança florestal, na resiliência climática e na biodiversidade, 

bem como outros benefícios florestais. As medidas transparentes de 

desempenho e procedimentos para avaliação do desempenho devem ser parte 

da concepção do projeto e servir de base para a correção de curso durante a 

implementação em estreita colaboração com os atores relevantes nos níveis 

nacional e regional.  

 

d) Coordenação com outras iniciativas de REDD. O FIP deverá complementar 

outras iniciativas de demonstração e implementação e esforços em andamento 

da REDD, bem como coordenar e colaborar estreitamente com os mesmos, 
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tais como o FCPF e o Programa UN-REDD com base em suas vantagens 

comparativas. Quando aplicável, o FIP deverá aproveitar a “disposição de 

trabalhar” financiada pelo FCPF, pelo Programa UN-REDD e por outras 

iniciativas e deverá produzir lições para outras iniciativas da REDD sobre a 

forma de conseguir um impacto transformacional de grande escala na 

implementação das atividades da REDD e ser informado por essas lições. 

e) Cooperação com outros atores e processos O FIP deverá complementar os 

alvos e objetivos relacionados às florestas de outras convenções e processos 

ambientais de âmbito global, tais como o Sistema da Nações Unidas, 

Convenção sobre Diversidade Biológica, Convenção das Nações Unidas para 

Combater a Desertificação, Instrumentos Não Juridicamente Vinculantes 

sobre Todos os Tipos de Floresta do Fórum das Nações Unidas sobre 

Florestas (UNFF).  Deverá cooperar estreitamente com outras entidades e 

parcerias internacionais/bilaterais, tais como a Parceria Colaborativa sobre 

Florestas (CPF) e outros interessados relevantes, incluindo povos indígenas e 

comunidades locais, organizações da sociedade civil e setor privado.,  

 

f) Iniciativas de aprendizagem antecipadas, integradas e coerentes.   As 

oportunidades de aprendizagem devem ser integradas na programação do FIP 

desde o início, incluindo, onde aplicável, identificação de enfoques nacionais 

e regionais do programa-piloto com um potencial significativo de reprodução 

e aproveitando mecanismos de lições aprendidas tanto de sucessos como de 

fracassos em colaboração com interessados relevantes. O FIP deverá 

comunicar proativamente essas lições à UNFCCC e outras iniciativas 

pertinentes. Deverá também incorporar em suas atividades lições tiradas de 

outras iniciativas relevantes.  

 

IV. ELEGIBILIDADE DOS PAÍSES 

 

14. A elegibilidade dos países do FIP basear-se-á no seguinte: 

 

a) Elegibilidade à Assistência Oficial para o Desenvolvimento (ODA), em 

conformidade com as diretrizes da Organização de Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico/Comissão de Assistência para o 

Desenvolvimento (OECD/DAC);  

 

b) Programa ativo de um MDB para o país.  Neste sentido, um programa “ativo” 

significa um programa de empréstimos de um MDB e/ou diálogo em 

andamento sobre políticas com o país. 

 

V. CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DE PAÍSES-PILOTO OU REGIÕES-

PILOTO 

 

15.  O impacto transformacional por meio de determinados programas deverá ter 

prioridade sobre o impacto limitado em muitos programas. A seleção de países-piloto ou 

regiões-piloto deverá basear-se nos seguintes critérios: 
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a) Potencial para conduzir a uma redução significativa de emissões de gases do 

efeito estufa provenientes do desmatamento e da degradação florestal ou para 

levar a esforços adicionais para conservar, gerenciar de forma sustentável ou 

aumentar os estoques de carbono florestal, protegendo ao mesmo tempo a 

biodiversidade e apoiando a subsistência rural. 

  

b) Potencial para contribuir aos objetivos do FIP (ver “Seção II: Objetivos, 

Propósito e Escopo do FIP”) e dar adesão aos princípios do FIP (ver “Seção 

III:” Princípios do FIP”); 

 

c) Grau de preparação e capacidade dos países – do ponto de vista institucional 

ou de outra natureza – para empreender iniciativas de REDD e abordar 

impulsores-chave tanto diretos como subjacentes de desmatamento e 

degradação florestal, levando em conta os esforços governamentais envidados 

até esta data e a disposição do governo de adotar a abordagem estratégica da 

REDD e integrar o papel das florestas no desenvolvimento nacional 

sustentável; 

 

d) Distribuição dos países através das regiões e biomas, assegurando que os 

pilotos produzam lições sobre a forma de agir para ampliar o seguinte: (i) ação 

imediata para reduzir as altas taxas de desmatamento e degradação florestal; 

(ii) conservação dos estoques atuais de carbono florestal nas florestas 

principais (países de florestas densas e baixo desmatamento); (iii) aumento 

dos estoques de carbono florestal em terras degradadas; e (iv) geração de 

capacidades reais de gestão sustentável de florestas. 

 

VI.  CRITÉRIOS PARA AS ESTRATÉGIAS, PROGRAMAS E PROJETOS 

DE INVESTIMENTO DO FIP 

 

16. O FIP utilizará os seguintes critérios e os indicadores listados no Anexo II 

deste documento para examinar as estratégias, programas e projetos de investimento, bem 

como para priorizar programas e projetos, com vistas a maximizar o impacto 

transformacional dos recursos do FIP: 

 

a) Potencial de mitigação da mudança climática As estratégias, programas e 

projetos de investimento do FIP devem conduzir a reduções significativas do 

desmatamento e da degradação florestal e promover políticas e medidas para 

melhor gestão sustentável das florestas que leve a reduções de emissões, bem 

como à conservação e melhoria de estoques de carbono florestal; 

b) Coerência com os objetivos e princípios do FIP.  As estratégias, programas 

e projetos de investimento do FIP  deverão contribuir de forma comprovada 

aos objetivos do FIP e aderir a seus princípios. 

c) Impulsores do desmatamento e da degradação florestal s estratégias, 

programas e projetos de investimento do FIP deverão avaliar e abordar os 
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impulsores-chave tanto direitos como subjacentes de desmatamento e 

degradação florestal tanto dentro como fora do setor florestal, evitar 

incentivos perversos e assegurar uma abordagem nacional holística e inclusiva 

à REDD.  

d) Processos inclusivos e participação de todos os interessados importantes, 

incluindo povos indígenas e comunidades locais. Em consonância com os 

instrumentos internacionais pertinentes, obrigações e leis internas, as 

estratégias, programas e projetos de investimento do FIP nos níveis do país ou 

regional deverão ser designados e implementados sob um processo de 

consulta pública, com participação plena e efetiva de todos os interessados 

relevantes em assuntos que afetem seus diferentes direitos, inclusive, de forma 

específica, grupos que historicamente tendem a ser marginalizados, tais como 

povos indígenas, comunidades locais e mulheres.  

Além disso, as atividades financiadas pelo FIP deverão ser coerentes com os 

planos nacionais de desenvolvimento sustentável e/ou complementá-los, bem 

como basear-se em apoio amplo da comunidade e colaboração eficaz entre 

povos indígenas e comunidades locais, ministérios públicos, setor privado e 

instituições financeiras no planejamento e implementação de estratégias de 

desenvolvimento. O FIP deverá também procurar a participação de outros 

interessados importantes, tais como os principais grupos identificados pela 

Agenda 21. 

As diretrizes apresentadas no Anexo III deste documento deverão ser seguidas 

para facilitar a participação plena e efetiva dos povos indígenas e 

comunidades locais que provavelmente serão afetados pela estratégia, 

programa ou projeto propostos em um processo de consulta pública.  

 e) Impacto da demonstração. As estratégias, programas e projetos de 

investimento do FIP deverão apoiar programa-piloto nacionais e regionais 

replicáveis, a fim de demonstrar como ampliar os recursos e atividades 

públicos, privados e de outra natureza para conseguir uma mudança 

transformacional;  

 

f) Governança relacionada à floresta. As estratégias, programas e projetos de 

investimento do FIP deverão aproveitar as lições aprendidas relacionadas a 

melhorias inclusivas e efetivas na governança e intensificação da execução da 

lei em outros setores ambientais. Os investimentos do FIP deverão apoiar 

essas melhorias como parte integral das medidas e políticas necessárias para 

assegurar resultados da mudança climática relacionados a florestas. Os 

critérios e indicadores da governança florestal deverão ser integrados tanto na 

formulação do projeto como nas avaliações de desempenho, a fim de 

assegurar resultados comensuráveis.  

 

g) Salvaguardar a integridade das florestas naturais. Em consonância com 

seus objetivos, o FIP deverá salvaguardar as florestas naturais e não apoiar a 
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conversão, desmatamento ou degradação dessas florestas, inter alia por meio 

da exploração industrial da madeira, conversão de florestas naturais em 

plantações de árvores ou outra conversão agrícola de larga escala. Em 

particular, o FIP deverá salvaguardar florestas com alto valor de conservação. 

Cumpre atribuir consideração especial às circunstâncias nacionais, incluindo 

as necessidades de desenvolvimento dos países com altas coberturas florestais 

e baixas taxas de desmatamento. 

 

h) Parceria com o setor privado.  As estratégias, programas e projetos de 

investimento do FIP deverão desenvolver e implementar modelos de trabalho, 

bem como alavancar recursos do setor privado, incluindo instituições 

financeiras, na implementação efetiva das estratégias, programas e projetos de 

investimento da REDD; 

 

i)  Viabilidade econômica e financeira. As estratégias, programas e projetos de 

investimento do FIP deverão catalisar para a REDD modelos 

autossustentáveis e financeiramente lucrativos sem a necessidade de subsídios 

contínuos: 

 

j)  Geração de capacidades. As estratégias, programas e projetos de 

investimento do FIP deverão gerar capacidades de e instituições de 

implementação nos níveis local e nacional. 

 

 

VII. SUBCOMISSÃO DO FIP  

 

17. Em consonância com a Estrutura de Governança do Fundo Climático Estratégico 

(SCF), a Comissão do Fundo Fiduciário do SCF estabelecerá uma Subcomissão do FIP 

(FIP SC) para supervisionar as operações e atividades do Programa-Piloto. 

 

18. A FIP-SC deverá consistir do seguinte:  

 

a) até seis representantes dos países contribuintes ao FIP, identificados por meio 

de uma consulta entre tais contribuintes e pelo menos um deles deverá ser 

membro da Comissão do Fundo Fiduciário do SCF. 

 

b) um mesmo número e representantes dos países beneficiários elegíveis ao FIP, 

selecionados em base regional e identificados por meio de uma consulta entre 

tais países e pelo menos um deles deverá ser membro da Comissão do Fundo 

Fiduciário do SCF. Para tais efeitos, um país beneficiário elegível significa 

qualquer país que se qualifique nos termos da Seção IV acima, contanto que, 

na medida em que qualquer país for selecionado como país-piloto para o FIP 

no momento da seleção dos representantes, tal país receba prioridade para 

representar países beneficiários elegíveis nos termos deste parágrafo. 

 



11 

 

19. Todos os países-piloto no âmbito do programa, membros da Comissão de MDBs 

e do Fiduciário, poderão participar da FIP-SC como observadores ativos.  

 

20. A FIP-SC deverá convidar como observadores ativos:  

 

a) representantes da Secretaria do FCPF, Mecanismo Global para o Meio 

Ambiente, UNFCCC e Secretaria Técnica da UN-REDD; e 

 

b) os seguintes representantes a serem identificados por meio de um processo de 

autosseleção inclusiva: 

 

i. dois representantes da sociedade civil; 

ii.  dois representantes dos povos indígenas; e 

iii. dois representantes do setor privado. 

 

21.  Além dos seis observadores ativos acima mencionados, cada grupo identificado 

no subparágrafo 20, b, poderá selecionar dois suplentes que poderão acompanhar os 

representantes do grupo na sala de reunião durante as reuniões da Subcomissão.  

Reconhecendo os interesses e necessidades especiais dos povos indígenas, a Unidade de 

Administração da CIF deverá financiar, além do financiamento proporcionado pelos 

representantes do grupo dos países desenvolvidos indicados nos subparágrafos 20, b, a 

viagem e as diárias dos suplentes dos povos indígenas. 

 

22. A tomada de decisões será por consenso dos membros da FIP-SC em 

conformidade com o regulamento da Comissão do Fundo Fiduciário do Fundo Climático 

Estratégico (SCF), os quais se aplicarão, mutatis mutandis, à FIP-SC. Reconhecendo que 

um processo participativo, inclusivo e transparente melhorará a qualidade das atividades 

do FIP, a FIP-SC deverá em suas deliberações levar em conta as opiniões e preocupações 

dos observadores ativos. A FIP-SC deverá acolher a sua participação como observadores 

ativos em qualquer grupo de trabalho que a FIP-SC venha a formar.  Se solicitado pelos 

observadores ativos, a FIP-SC deverá incluir tempo para perguntas e respostas sobre 

decisões tomadas pela FIP-SC.  

 

23. Em consonância com a política de divulgação de documentos preparados fins dos 

Fundos de Investimento Climático e com o regulamento da Comissão do Fundo 

Fiduciário do SCF, os Copresidentes prepararão um resumo de cada reunião da FIP-SC 

para consignar as conclusões de cada reunião, bem como as respectivas decisões 

alcançadas.  O resumo dos Copresidentes será disponibilizados ao público.  Qualquer 

documento sobre política a ser aprovado pela FIP-SC, incluindo, inter alia, documentos 

elaborados para aprovação em conformidade com o parágrafo 25, b e f  deste documento, 

será disponibilizados ao público no website do FIP para revisão e comentários pelo 

menos quatro semanas antes da consideração por parte da FIP-SC. Os documentos sobre 

políticas, tanto proposto como final, bem como todos os comentários recebidos sobre tais 

documentos serão publicados no website do FIP. 
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24. Reconhece-se que, em coerência com as decisões da Comissão do Fundo 

Fiduciário do SCF e com o seu regulamento, os observadores ativos poderão: 

 

a) pedir a palavra nas discussões da FIP-SC para fazer intervenções verbais;  

b) pedir aos Copresidentes a inclusão de temas adicionais no projeto de agenda; e 

c) recomendar à FIP-SC ou aos Copresidentes  peritos externos para falar sobre 

um tema específico da agenda. 

 

Funções da FIP-SC 

 

25. A FIP-SC será responsável pelo seguinte: 

   

a) acordar o número de países-piloto ou programas-piloto regionais; 

 

b) aprovar os termos de referência para o grupo de peritos e a composição do 

mesmo; 

 

c) nomear os membros do grupo de peritos; 

 

d) aprovar os critérios elaborados para a seleção dos países-piloto ou programa-

piloto regionais com base nos “Critérios para a Seleção dos Países-Piloto ou 

Programas Regionais-Piloto” da Seção V e para a orientação a ser seguida 

pelo grupo de peritos; 

 

e) selecionar os países-piloto levando em consideração as recomendações do 

grupo de peritos; 

 

f) aprovar as prioridades programáticas elaboradas e os critérios operacionais 

com base nos “Critérios para as Estratégias, Programas e Projetos de 

Investimento do FIP”;  

 

g) aprovar os termos de financiamento e modalidades do FIP, incluindo aqueles 

referentes às atividades do setor privado; 

 

h) endossar desenvolvimento complementar de atividades das estratégias de 

investimento para financiamento por parte do FIP; 

 

i) aprovar o financiamento por parte do FIP de programas e projetos; 

 

j) assegurar a complementaridade entre as atividades previstas para o FIP e as 

atividades dos parceiros de desenvolvimento, organizações e iniciativas 

regionais relevantes e outros parceiros no desenvolvimento ativos no campo 

da mudança climática e florestas, incluindo o FCPF e outras iniciativas dos 

MDBS, Programa UN-REDD e outros esforços da ONU e do Mecanismo 

Global para o Meio Ambiente (GEF); 

 



13 

 

k) assegurar que o programa do FIP aproveite as disposições para avaliar o 

desempenho e a eficácia dos investimentos do FIP e para desenvolver critérios 

de relatórios completos, bem como um mecanismo de mensuração do 

desempenho, levando em conta o Anexo II deste documento; 

 

l) periodicamente rever e publicar a eficiência e o impacto dos programas e 

atividades do FIP e assegurar que as “lições aprendidas” sejam aplicadas aos 

futuros investimentos do FIP e transmitidas por meio da Comissão do Fundo 

Fiduciário do SCF à UNFCCC e outros interessados; e 

 

m) exercer outras funções consideradas apropriadas para cumprir os propósitos 

do FIP. 

 

 

VIII. Grupo de Peritos 

 

26. A FIP-SC deverá criar um grupo de peritos para fazer recomendações ao FIP 

sobre a seleção dos países-piloto ou programas-piloto regionais. A FIP-SC deverá 

proporcionar ao Grupo de Peritos critérios de seleção elaborados e orientação. O Grupo 

de Peritos deverá fazer recomendações à FIP-SC sobre a lista curta de países-piloto ou 

programas-piloto regionais. 

 

27. O Grupo de Peritos deverá incluir indivíduos que atuem em capacidade pessoal, 

escolhidos com base em sua perícia, experiência estratégica e operacional, bem como 

diversidade de perspectivas, incluindo conhecimento de aspectos científicos, econômicos, 

ambientais e sociais da conservação e uso sustentável de ecossistemas florestais e 

mudança climática, gênero e silvicultura, setor privado, governança e planeamento 

institucional e para o desenvolvimento. Os membros do Grupo de Peritos deverão ser 

escolhidos de acordo com critérios a serem aprovados pela FIP-SC, levando em conta as 

qualificações profissionais dos peritos. O grupo deverá ter equilíbrio de gêneros, 

incluindo peritos dos países tanto desenvolvidos como em desenvolvimento em base 

geográfica igual, povos indígenas e comunidades locais, bem como deverá receber o 

apoio requerido para cumprir devidamente as suas funções.  

 

IX. PROCESSOS DE PROGRAMAÇÃO DO FIP
4
 

 

28. Antes de convocar o Grupo de Peritos, a FIP-SC deverá determinar o número de 

pilotos a serem financiados e os critérios para a seleção de países.  

 

29. A seguir, a Unidade de Administração deverá informar os países elegíveis, por 

meio das representações nacionais dos MDBs, a respeito do programa e instar a 

apresentação de uma breve expressão de interesse por parte dos governos a serem 

considerados como países-piloto. 

 

                                                 
4
 Ver no Anexo I deste documento um fluxograma do processo de programação. 



14 

 

30. O Grupo de Peritos, aplicando os critérios elaborados para a seleção de países-

piloto ou programas-piloto regionais aprovados pela FIP-SC, deverá fazer recomendações 

sobre uma lista curta de países-piloto ou programas-piloto regionais. 

 

31. A FIP-SC selecionará países-piloto ou programas-piloto regionais levando em 

conta as recomendações do Grupo de Peritos. A seguir, a Unidade de Administração 

deverá informar cada país selecionado, por meio das representações nacionais dos MDBs, 

e instar a apresentação de confirmação de interesse por parte do governo em participar do 

FIP. 

 

32. Para cada país-piloto ou programa-piloto regional, selecionados e confirmados, os 

MDBs pertinentes, incluindo as unidades setoriais tanto públicas como privadas, 

organizarão uma missão conjunta para apoiar o governo ou grupo de governos no 

desenvolvimento de uma estratégia de investimento. O desenvolvimento de uma 

estratégia de investimento deverá ser inclusivo, transparente e participativo, envolvendo o 

seguinte: ministérios setoriais; autoridades provinciais, estatais ou municipais; parceiros 

no desenvolvimento trabalhando no país, incluindo a ONU e entidades bilaterais de 

desenvolvimento; ONGs representativas, organizações de povos indígenas, grupos de 

mulheres e comunidades locais; setor privado; e outros interessados. 

 

33. O processo de programação do FIP deverá levar plenamente em conta os planos 

de desenvolvimento sustentável existentes, os esforços nacionais em matéria de mudança 

climática, programas relacionadas a florestas e operações, bem como operações dos 

MDBs em andamento e planejadas no setor florestal dos países; deverá também 

aproveitar outras fontes e iniciativas de financiamento climático e florestal que seja 

complementar e alavanque apoio financeiro adicional. 

  

34.  Os membros da FIP-SC e observadores ativos serão informados de antemão a 

respeito da missão conjunta. O resultado do exercício de colaboração será uma estratégia 

de investimento, desenvolvida sob a liderança do governo do país beneficiário, por ele 

finalizada e aprovada e pela qual será responsável, tendo como objetivo utilizar os 

recursos do FIP por meio de um programa conjunto dos MDBs. Versões provisórias das 

estratégias de investimento serão disponibilizadas ao público no país para fins de 

consulta. As estratégias de investimento serão submetidas à FIP-SC para revisão e 

endosso, tendo em mente o desenvolvimento complementar das atividades desses planos 

para financiamento por parte do FIP. As estratégias de investimento finais serão 

disponibilizadas ao público no país para fins de revisão e no website do FIP 

simultaneamente à apresentação à FIP-SC, permitindo tempo suficiente para a revisão e 

comentários por parte do público antes do endosso da FIP-SC.   

 

35. Após endosso da estratégia de investimento por parte da FIP-SC, conceitos para 

projetos e programas serão transformados, por meio de um processo dirigido pelo 

governo dos países, em propostas detalhadas.  No desenvolvimento dessas propostas os 

governos deverão indicar se o programa ou projeto deva ser executado pelo governo 

nacional, regional ou local, por povos indígenas ou suas organizações, organizações 

comunitárias, ONGs, empresas privadas ou outros membros da sociedade civil. Os 
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documentos relacionados aos programas e projetos propostos serão disponibilizados ao 

público no país para fins de revisão e no website do FIP simultaneamente à apresentação 

à FIP-SC, permitindo tempo suficiente para a revisão e comentários por parte do público 

antes da aprovação da FIP-SC. 

 

36. Os processos de programação, aprovação e supervisão do FIP seguirão as 

políticas e procedimentos dos MDBs, incluindo a política de divulgação pertinente dos 

MDBs. 

 

37.  Os governos dos países-piloto deverão estabelecer ou identificar, se existente, 

uma comissão de coordenação transetorial no nível nacional e constituída de múltiplos 

interessados para ajudar no planejamento, implementação, monitoramento e avaliação, os 

quais deverão incluir representantes das autoridades provinciais, estaduais e municipais, 

povos indígenas e comunidades locais, ONGs, setor privado e outros membros da 

sociedade civil. 

 

 

X. INICIATIVA DEDICADA DE POVOS INDÍGENAS E COMUNIDADES 

LOCAIS  

 

38.  É necessária a participação plena e eficaz dos povos indígenas e comunidades 

locais na formulação e implementação de estratégias de investimento do FIP. Essa 

participação será altamente dependente do fortalecimento da capacidade desses grupos de 

desempenhar um papel informado e ativo nos processos nacionais da REDD em geral e 

processos do FIP em particular, bem como do reconhecimento e apoio de seus direitos de 

propriedade, funções de custódia das florestas e sistemas tradicionais de gestão florestal. 

Um Mecanismo de Subsídios Dedicados (DGM) deverá ser criado no âmbito do FIP para 

proporcionar subsídios aos povos indígenas e comunidades locais nos países-piloto ou 

nas regiões-piloto para apoiar sua participação no desenvolvimento de estratégias de 

investimento, programas e projetos do FIP. Na fase de implementação os subsídios aos 

povos indígenas e às comunidades locais deverão ser um componente integral de cada 

piloto. 

 

39. O escopo das atividades elegíveis a apoio de um Mecanismo de Subsídios 

Dedicados a povos indígenas e comunidades locais (e respectivas organizações de apoio 

designadas) deverá incluir, inter alia, apoio para assegurar e fortalecer os direitos 

tradicionais de posse e recursos da terra e os sistemas tradicionais de gestão florestal dos 

povos indígenas e comunidades locais; apoio, incluindo geração de capacidades segundo 

necessário, para o desenvolvimento de propostas para um projeto-piloto apresentadas 

pelos povos indígenas e comunidades locais e sua implementação; e apoio para a 

participação de povos indígenas e comunidades locais no monitoramento e avaliação de 

atividades florestais, em conformidade com as leis e regulamentações nacionais 

pertinentes. 

 

40 Os princípios operacionais e prioridades, modalidades de financiamento e 

governança do Mecanismo de Subsídios Dedicados deverão ser desenvolvidos por meio 
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de consulta ampla e transparente com os povos indígenas e comunidades locais (e 

respectivas organizações de apoio designadas) em todas as regiões florestais, bem como 

deverão aproveitar as lições aprendidas dos mecanismos existentes. Os termos de 

referência (ToR) para a elaboração de uma proposta de mecanismo dedicado deverão ser 

redigidos pelos povos indígenas e por representantes da sociedade civil escolhidos para 

participar das reuniões de planejamento do FIP (ou de um subconjunto do mesmo), em 

consulta com os povos indígenas e as comunidades locais, bem como com um consultor 

qualificado. A proposta de um mecanismo dedicado deverá ser submetida à FIP-SC para 

revisão e aprovação. 

 

XI. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

 

41. O monitoramento no nível nacional deverá ser coordenado por meio de uma 

comissão de coordenação de nível nacional e constituída por múltiplos interessados, 

mencionada no parágrafo 37. O monitoramento nacional deverá ser participativo 

(incluindo a participação de povos indígenas, comunidades locais e organizações da 

sociedade civil na coleta e análise de dados), transparente e verificável. Os sistemas de 

monitoramento independente de florestas, desenvolvidos na última década, deverão ser 

adaptados para incorporar a REDD e poderiam ser desenvolvidos onde não existirem. 

Este tipo de monitoramento permitirá a avaliação independente da execução e dimensões 

da gestão da governança florestal, as quais serão vitais para o sucesso de longo prazo de 

quaisquer iniciativas para reduzir ou prevenir o desmatamento e a degradação florestal. 

 

42.  A FIP-SC deverá prestar contas à Comissão do Fundo Fiduciário do SCF a 

respeito de resultados, produtos e lições aprendidas dos pilotos conseguidos no nível dos 

programas, países e projetos, com base nos resultados do monitoramento dos MDBs e 

dos resultados da revisão, por parte da FIP-SC, da eficácia e impacto dos programas e 

atividades do FIP. Uma avaliação conjunta independente das operações do FIP e de suas 

atividades, incluindo seus processos de governança e autosseleção, será realizada após 

três anos de operação por departamentos de avaliação independente dos MDBs. As lições 

aprendidas e os resultados obtidos por meio do FIP deverão ser divulgados e 

disponibilizados ao público. 

 

43.  Os critérios de relatórios completos e um mecanismo de planejamento, 

aprendizagem e avaliação deverão ser revisados e aprovados pela FIP-SC. Esse 

mecanismo deverá basear-se nos objetivos, e princípios e critérios do FIP, segundo 

estabelecido nas Seções II, III e VI acima e no Anexo deste documento. 
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Anexo I – Fluxograma da programação do FIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A FIP-SC concorda no número de países-

piloto ou de programas-piloto regionais, bem 

como nos critérios para a seleção de países 

Unidade de Administração, por meio dos 

MDBs, informará os países sobre os 

programas e incentivará a expressão de 

interesse 

 

O Grupo de Peritos recomendará um lista 

curta de países-piloto ou de programas-

piloto regionais, aplicando critérios de 

seleção aprovados 

Seleção de países-piloto ou de programas-

piloto regionais pela FIP-SC; os países 

selecionados serão incentivados a 

confirmar seu interesse em participar 

 

[ 

Missão conjunto dos MDBs, dirigda pelo 

país, para desenvolver uma estratégia de 

investimento 

Endosso de uma estratégia de 

investimento por parte da FIP-SC para o 

desenvolvimento complementar de 

conceitos dos projetos e programas   

Preparação de projetos e programas 

de investimento do FIP  

Decisões, por parte da FIP-SC, 

sobre o financiamento a ser 

concedido pelo FIP a um projeto ou 

programa 

Processamento complementar de 

projetos em conformidade com os 

processamentos dos MDBs, 

incluindo aprovação final 
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Anexo II 

Orientação inicial sobre como a mudança transformacional será definida e avaliada 

no âmbito do Programa de Investimento Florestal
i,ii

 

 

O propósito deste anexo é oferecer orientação como o objetivo abrangente do FIP de 

“mudança transformacional” deve ser compreendido no contexto de diversos critérios e 

princípios do FIP. As considerações abaixo indicadas, juntamente com os critérios 

estabelecidas na Seção VI, deverão ser usadas para avaliar estratégias, programas e 

projetos de investimento, bem como para priorizar programas ou projetos com vistas a 

iniciar e facilitar os passos para o impacto transformacional.  Essas considerações 

deverão também informar o desenvolvimento de indicadores comensuráveis para o 

processo de avaliação e um mecanismo completo de resultados para o FIP como um todo.   

 

Critérios do FIP para 

iniciar a mudança 

transformacional 

Referência 

do FIP 

Considerações orientadoras para o futuro de 

desenvolvimento dos indicadores do FIP e um 

mecanismo para planejamento, impacto, 

aprendizagem e avaliação do FIP
iii

 

1. Potencial de 

mitigação da 

mudança climática 

16(a)   Realização real ou potencial projetada de 

poupanças significativas de gases de efeito estufa 

(GHG) provenientes de: (i)  desmatamento e 

degradação florestal evitados; e/ou (ii) GH 

sequestrados, baseados em um nível de referência 

claramente articulado (linha de base) para avaliar 

reduções brutas de emissões (poupanças) 

 Área florestal conservada, restaurada, gerenciada 

de forma sustentável, protegida ou 

florestada/reflorestada 

 Atribuição da devida ponderação ao valor das 

florestas para o bem público ou não relacionado 

ao mercado 

2. Abordagem de 

impulsores do 

desmatamento e 

degradação 

 

 

16(c)  A avaliação identifica causas diretas e subjacentes 

e impulsores do desmatamento e degradação 

florestal  

 Lacunas, desafios e oportunidades estratégicas 

para reverter o desmatamento e a degradação são 

identificados e medidas para abordá-los são 

priorizadas, incorporando lições aprendidas de 

iniciativas anteriores.  

 As medidas geram incentivos positivos e revertem 

incentivos problemáticos em todos os setores e 

levam a uma mudança duradoura 

3. Definição de 

disposições sobre 

governança 

relacionadas a 

16(f)  Os desafios e necessidades relevantes da 

governança são sistematicamente avaliados e 

abordados de maneira prática 

 Os critérios e indicadores da governança são 
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florestas. definidos e é estabelecida a linha de base 

 Medidas de solução de conflitos são implementas 

nos níveis local e nacional 

 

4. Responsabilidade, 

preparação e 

capacidade dos 

países para 

empreender 

iniciativas da REDD  

13(a)  

15(c) 
  A estratégia de REDD ou outra estratégia 

nacional apropriada ao setor florestal e 

direcionada a um enfoque nacional sustentável e 

holístico, incluindo vários interessados, está 

aprovada ou está em fase de desenvolvimento.  

 Expressão de compromisso político de alto nível 

 Estrutura institucional em funcionamento e 

mecanismos de coordenação intersetorial estão 

implementados para a realização da REDD e para 

integrar o papel das florestas em estratégias 

nacionais de desenvolvimento sustentável 

  

5. Alavancagem de 

recursos financeiros 

adicionais, inclusive 

do setor privado 

11 b)  Há instituições financeiras tanto privadas como 

públicas envolvidas no desenvolvimento e 

implementação da estratégia e programa do FIP 

 O coeficiente entre fundos privados e públicos 

realmente investidos reflete uma alavancagem 

substancial, geralmente de 4:1, em circunstâncias 

em que o investimento no setor privado é 

apropriado 

 

6. Integração do 

desenvolvimento 

sustentável 

(subsistências, 

biodiversidade, 

ecossistemas, 

viabilidade 

econômica) 

13 b) 

16(i).  
 Os impactos econômicos, sociais e ambientais 

são avaliados e abordados de forma transparente 

e inclusiva 

 As propostas estabelecem como o programa 

catalisará, apoiará, medirá e monitorará a 

realização, inter alia, do seguinte (conforme 

apropriado): 
 

i. Melhoria demonstrável no bem-estar social e 

econômico de comunidades dependentes das 

florestas, incluindo redução de pobreza, 

compartilhamento equitativo de benefícios e 

reconhecimento dos direitos e papel dos 

povos indígenas e comunidades locais 

ii. Proteção e melhoria da biodiversidade 

iii. Fortalecimento da resiliência de 

ecossistemas, juntamente com serviços de 

ecossistemas associados 

iv. Viabilidade econômica  

 

7. Processos inclusivos 

e participação de 

todos os 

interessados 

importantes, 

16 D:  Consulta contínua demonstrada e participação de 

uma ampla série de interessados governamentais e 

não governamentais, incluindo povos indígenas e 

comunidades locais, no desenvolvimento e 

implementação de estratégias, programas e 
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incluindo povos 

indígenas e 

comunidades locais 

 

 

 

projetos 

 A coerência com diretrizes para consulta consta do 

Anexo III do documento de concepção do FIP 

 

 

 

 

 

8. Identificação de 

medidas de geração 

de capacidades para 

instituições locais e 

nacionais, incluindo 

povos indígenas e 

comunidades locais 

16 (j), 

X 38-40  
 Necessidades institucionais e financeiras, tanto 

locais como nacionais, são avaliadas, priorizadas e 

abordadas de forma duradoura, levando a uma 

mudança estrutural  

 A capacidade dos povos indígenas e comunidades 

locais de participar na formulação, implementação 

e monitoramento é avaliada e são identificadas 

medidas do fortalecimento da capacidades 

9. Coordenação com 

outras iniciativas de 

REDD. 

13 (d)  Os investimentos do FIP levam em conta outras 

iniciativas de REDD e incluem uma análise das 

vantagens comparativas de cada programa de 

REDD no país e complementaridades 

identificadas 

 Mecanismos de cooperação e coordenação estão 

implementados e operam de forma eficaz no nível 

nacional 

10. Demonstração, 

aprendizagem e 

capacidade de 

impacto 

11(c), 

13 (f), 
16(e) 

 

 O plano visa a produzir inovação em escala e um 

enfoque programático que levará a melhorias 

duradouras na capacidade institucional e humana 

tanto para a gestão sustentável e a conservação de 

florestas como para a prática real das mesmas 

 As estratégias de monitoramento e avaliação 

geram evidências de impactos e aproveitam as 

experiências para a viabilidade/eficiência do 

modelo 

 O plano inclui uma estratégia de aproveitamento e 

compartilhamento de experiências no país e fora 

dele, especialmente a disposição de aprendizagem 

Sul-Sul 

11. Salvaguardar a 

integridade das 

florestas naturais. 

16 (g)  Planeja aproveitar ou propõe a avaliação e 

mapeamento da cobertura florestal, incluindo 

identificação e mapeamento de florestas com alto 

valor de conservação 

 Coerência com o parágrafo 16(g) do documento 

de concepção do FIP 

12. Produtos 

comensuráveis e 

enfoque baseado em 

resultados 

13(c)  Enfoques participativos e independentes no 

monitoramento e avaliação, incluindo, inter alia, 

mudanças no desmatamento e degradação 

florestal, biodiversidade, ecossistema, governança 

florestal e benefícios econômicos e sociais 

 

 



21 

 

                                                 
i
 Este anexo fornece orientação abrangente para priorizar estratégias, programas e projetos de investimento 

do FIP com vistas a iniciar a mudança transformacional. Essa orientação está sujeita a um desenvolvimento 

complementar por parte da FIP-SC após a conclusão do processo de formulação. 
ii
 O FIP levará em conta e, quando apropriado, alavancará decisões emergentes da UNFCCC sobre um 

mecanismo florestal; os critérios e indicadores do FIP serão aplicados e devidamente ajustados. 
iii

 Essas considerações destinam-se também a contribuir para a avaliação das estratégias, programas e 

projetos propostos do FIP.  Daí o fato de as considerações incluírem não somente pontos relacionados a 

resultados intermediários e finais, mas também desejáveis no conteúdo das propostas ao FIP.   
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ANEXO III 

 

As diretrizes para consultas serão realizadas em conformidade com o subparágrafo 

16(d) do Documento de Concepção para o Programa de Investimento 

 

1. A consulta com povos indígenas e comunidades locais, provavelmente afetada por 

estratégias, programas e projetos de investimento propostos, deverá ocorrer de maneira 

livre e voluntária, sem qualquer manipulação, interferência ou coerção externas.   

 

2. O processo de consulta deverá começar antecipadamente e com intervalo 

adequado, uma vez que a tomada de decisões entre povos indígenas e comunidades locais 

é frequentemente um processo interativo, sendo necessário dispor de tempo suficiente 

para compreender plenamente e incorporar preocupações e recomendações dos povos 

indígenas e comunidades locais na formulação dos processos de consulta, estratégias, 

programas e projetos. 

 

3. Os povos indígenas e as comunidades locais provavelmente afetados deverão ter 

acesso prioritário à informação disponível sobre a intenção, concepção e alcance da 

estratégia, programa ou projeto propostos (incluindo opções relevantes).  Essa 

informação deverá estar disponível e ser apresentada de maneira, forma e idioma 

culturalmente apropriados e acessíveis. 

 

4. Os enfoques na consulta aos povos indígenas e comunidades locais deverão:  

reconhecer os próprios processos, organizações e instituições existentes, incluindo, inter 

alia, conselhos de anciães,  chefes e líderes tribais, bem como organizações e instituições 

dos povos indígenas; assegurar ampla participação da comunidade; e dispensar atenção 

especial às mulheres, jovens e idosos. 

 

5. Deve haver um registro do processo de consulta e um relatório sobre o resultado 

da consulta, divulgado publicamente de maneira, forma e idioma culturalmente 

apropriados. 

 

6. Um consenso que reflita o amplo apoio comunitário para a estratégia, programa 

ou projeto de investimento deverá surgir das consultas antes prosseguirem a estratégia, 

programa ou projeto.   

 

7. No caso dos povos indígenas, esse consenso deverá incluir o apoio da 

comunidade, segundo expresso por seu(s) líder(es).   Além disso, tanto para os povos 

indígenas como para as comunidades locais, a estratégia, programa ou projeto não 

deverão prosseguir sem a obtenção de um amplo apoio da comunidade, conforme 

estabelecido nestas diretrizes do FIP. 

 

8. As conclusões e recomendações decorrentes da consulta deverão ser integradas na 

formulação e implementação da estratégia, programa ou projeto de investimento.  


