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Oportunidades da cooperação Sul-Sul
para países com florestas tropicais sobre
REDD+ e a governança florestal
Estudo de caso na República Democrática
do Congo e no Brasil

Em breve
• A avaliação rigorosa e participativa de
oportunidades para a cooperação Sul-Sul entre
países parceiros potenciais facilita a apropriação
e melhora a probabilidade de que projetos
conjuntos se concretizem.
• As parcerias ganha-ganha que capitalizam sobre
as melhores práticas e abordagens para eliminar
os obstáculos na Redução de emissões por
desmatamento e degradação florestal (REDD+)
permitem assim compensar os altos custos de
transação da cooperação Sul-Sul.

É necessário um apoio político, mas é
importante ressaltar que são as oportunidades
técnicas que conduzem a parcerias concretas.
• A experiência e a perícia do Brasil poderiam
ajudar a República Democrática do Congo
a enfrentar os principais desafios na
implementação do REDD+, e em particular do
primeiro programa juridiscional de redução de
emissões na África, na região de Mai Ndombe.
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1 Sumário
A Coordenação Nacional REDD+ da República Democrática do Congo (RDC) solicitou um apoio
técnico do Mecanismo REDD da UE para identificar atividades a serem propostas no âmbito da
cooperação atual entre os governos federais do Brasil e da República Democrática do Congo.
Um consórcio, incluindo a Coordenação Nacional REDD+, o Mecanismo REDD UE,
a Fundação Amazonas Sustentável (FAS) e Salva Terra identificou e prioritizou oportunidades
para que o Brasil e a RDC colaborassem na implementação de componentes da EstratégiaQuadro Nacional REDD+ da RDC.
O presente estudo de caso descreve os intercâmbios entre os dois países, os métodos utilizados
e os resultados das interações. A experiência fornece um valioso contributo para uma futura
cooperação entre o Brasil e a República Democrática do Congo, através de organismos
governamentais ou não-governamentais.

2 Adaptando soluções para desafios comuns
Os países em desenvolvimento começaram a trocar experiências no setor florestal muito antes
do REDD + surgir, este último sendo uma resposta internacional para reduzir as emissões
provenientes da ocupação do solo e do manejo insustentável de recursos naturais. No entanto,
o REDD+ destacou as lições aprendidas durante estes anos de trabalho, e países na vanguarda
da gestão sustentável das florestas, como o Brasil, inspiraram e informaram o manejo de
florestas tropicais em outros países do mundo.
Hoje, a troca de experiências e de boas práticas entre os países REDD+ está cada vez mais
organizada e promovida ao nível global. No entanto, os desafios são consideráveis e, até agora,
poucas iniciativas de cooperação técnica ou política têm se materializado. O Brasil, com sua
comunidade de pesquisa dinâmica e sociedade civil ativa, lidera a maioria dos projetos técnicos
REDD+ Sul-Sul.
Ao desenvolver e implementar a sua Estratégia-Quadro Nacional REDD+ e, em particular, o seu
sistema de acompanhamento das florestas, a RDC aproveitou essa oportunidade para aprender
com as experiências brasileiras. Desde 2011, com o apoio técnico do Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais (INPE), a RDC desenvolveu um sistema de monitoramento por satélite, Terra
Congo, inspirado no sistema brasileiro, TerraAmazon.
Em setembro de 2013, a RDC e o Brasil assinaram um Memorando de Entendimento para
“promover a cooperação entre as Partes no setor do ambiente, da conservação da natureza, das
mudanças climáticas e do uso sustentável dos recursos florestais”, nomeadamente:
•

processos REDD+, incluindo aspectos financeiros;

•

sistemas de monitoramento da cobertura florestal; e

•

gestão e uso sustentável das florestas.

O Brasil e a República Democrática do Congo estão entre os países maiores e mais arborizados
do planeta. Ambos os países enfrentam problemas significativos para controlar suas áreas
Foto: FAS
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florestais, assegurar a ocupação sustentável do solo e assegurar o bem-estar social e
econômico das comunidades que dependem da floresta. O Brasil tem aprendido muito, e
poderia compartilhar essas lições com a RDC. Entre a década de 1990 e o início dos anos 2000,
a taxa de desmatamento no Brasil era a mais alta do mundo. No entanto, graças às políticas
bem direcionadas, incentivos e uma fiscalização adequada, a taxa de desmatamento caiu de
forma significativa (Quadro 1).
A RDC abrange mais de 60 % das florestas da Bacia do Congo. Em 2014, a política da RDC
mudou : em vez de preparar-se para o REDD+, passou a investir no REDD+. Nos últimos quatro
anos, a RDC fez grandes avanços: validação de um Plano de preparação de propostas (R-PP)

Quadro 1. A luta do Brasil contra o desmatamento
Entre 2004 e 2013, o Brasil reduziu o desmatamento ilegal em 79 %1. Em 2004, o Brasil perdeu
quase 20 000 quilômetros quadrados de floresta, mas, em 2013, as perdas cairam para 5 000
quilômetros quadrados2. O corte no desmatamento ilegal reduziu as emissões globais de
carbono de 1,5 %3. Os sucessos do Brasil decorrem da combinação de políticas de comando
e controle eficazes com incentivos, apoio financeiro e técnico, e forte liderança a nível subnacional. Apesar do Brasil não ter leis específicas relativas ao REDD+, um forte enquadramento
jurídico em matéria de mudanças climáticas e de redução do desmatamento está em vigor em
nível federal e, mais especificamente, na Amazônia. O Brasil comprometeu-se até 2020 a reduzir
o desmatamento na Amazônia em 80 %, caindo em 3 800 quilômetros quadrados por ano.
1 Highlights of ADP Technical Expert Meeting on Land Use, 11 Junho 2014. Disponível em: https://unfccc.

int/meetings/bonn_jun_2014/items/8408txt.php

2 Taxas anuais do desmatamento - 1988 até 2013. Disponível em: http://www.obt.inpe.br/prodes/

prodes_1988_2013.htm

3 Slowing Amazon deforestation through public policy and interventions in beef and soy supply chains.

D Nepstad et al., Science 6 June 2014: Vol. 344 no. 6188 pp. 1118-1123. DOI: 10.1126/science.1248525
Disponível em: http://www.sciencemag.org/content/344/6188/1118.abstract

em março de 2010 e de um Plano de Investimento Florestal em junho de 2011; obtenção de
consenso sobre as causas de desmatamento; e validação de uma Estratégia-Quadro Nacional
REDD+ em novembro de 2012 e de um Plano de investimento REDD+ em agosto de 2013
(Quadro 2).
Desde o início, a RDC adotou uma abordagem multissetorial que levava em conta as diferenças
entre províncias e as realidades no terreno, e envolvia consultas permanentes com a sociedade
civil. No entanto, a implementação de reformas e atividades de campo na RDC é um desafio. O
Brasil fornece exemplos para que o povo congolês reflita como alguns dos desafios podem ser
superados.

Quadro 2. Estratégia Nacional e Plano de Investimento
REDD+ da República Democrática do Congo
A Estratégia-Quadro Nacional REDD da RDC, aprovada em Novembro de 2012, define a
visão estratégica e a orientação do governo do país para uma economia verde, marcando a
entrada na fase de investimento REDD+. Baseado num consenso nacional sobre as causas
do desmatamento e da degradação florestal, identifica sete pilares para a implementação do
REDD+: agricultura, energia, florestas, governança, planejamento de ocupação do solo, posse
da terra e demografia. As principais reformas no setor do planejamento de ocupação do solo
e posse da terra, e os projetos pilotos são determinantes para a implementação da EstratégiaQuadro Nacional REDD+. O financiamento para as atividades REDD+ deve vir de várias fontes e
será canalizado através de um Fundo Nacional REDD+ que está sendo desenvolvido. O primeiro
plano de investimento REDD+ 2013-2016 promove os investimentos REDD+ em atividades
prioritárias locais e nacionais em três áreas complementares: ferramentas para a governança
REDD+; reforma da ocupação do solo; e programas REDD+ integrados.
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3 Métodos para catalisar a mudança, através da
cooperação Sul-Sul

O acordo de cooperação entre a RDC e o Brasil em torno do REDD+ e da floresta criou um
impulso para o prosseguimento de interesses comuns. A identificação de oportunidades
de cooperação relevantes exigiu uma análise aprofundada. Esta análise foi realizada em três
etapas para garantir que os participantes, tanto técnicos quanto políticos, tomem posse e
identifiquem as oportunidades para cooperar, as quais irão proporcionar um verdadeiro valor
acrescentado para ambas as partes (Figura 1). Por fim, esta análise ofereceu a oportunidade
de interações face a face durante duas missões de intercâmbio e uma pesquisa de campo das
partes congolesas no Brasil.

Figura 1. Avaliando oportunidades de cooperação sobre REDD+ entre a República
Democrática do Congo e o Brasil
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Etapa 1. Identificar as prioridades e as necessidades
O primeiro passo foi avaliar as prioridades e necessidades da RDC para indicar onde poderia
haver oportunidades de cooperação. A avaliação considerou os resultados de intercâmbios
anteriores com o Brasil, e analisou as necessidades e lacunas relativas à Estratégia-Quadro
Nacional REDD+ da RDC. Essa etapa incluiu uma análise do Plano de Investimento REDD+ da
RDC e consultas com uma grande variedade das partes interessadas (Anexo 2).

Etapa 2. Corresponder a experiência e a perícia
Uma vez que os parceiros identificaram as oportunidades setoriais de cooperação, eles
compararam os contextos e as experiências dos dois países, com o fim de corresponder as
necessidades da RDC com a experiência e as soluções do Brasil. Isto envolveu uma avaliação
dos custos e benefícios das melhores práticas brasileiras, uma identificação dos fatores de
sucesso e as lições aprendidas a partir da implementação da política e projetos.
Os parceiros do projeto avaliaram as políticas e os programas federais e estaduais, realizaram
análises documentais, e consultaram e entrevistaram parceiros no Brasil. Uma delegação da
RDC reuniu outras perspectivas e detalhes a partir das pesquisas de campo, durante uma visita
de estudo no Brasil (Anexos 1 e 3).

Etapa 3. Formular projetos com alto potencial
O último passo foi aplicar as melhores práticas e abordagens em torno de programas e projetos
de acordo com o contexto institucional, cultural, político e econômico específico da RDC, a fim
de preparar propostas de projetos sob medida. A aplicação de abordagens brasileiras na RDC
foi avaliada em termos de viabilidade, tendo em conta a escala de execução necessária (política,
em comparação com uma abordagem de projeto), a existência de parceiros técnicos brasileiros
para trabalhar com, e fontes potenciais de financiamento.
Envolver profissionais REDD+ da RDC (Anexo 2), tornar as consultas transparentes e reforçar
as capacidades de indivíduos-chave assegurou a apropriação do método e dos resultados. Os
parceiros da RDC foram mobilizados durante duas missões na RDC (Figura 2) e uma visita de
estudo dos principais programas e projetos federais e sub nacionais brasileiros (Anexo 3).

Figura 2. Missões de averiguação Sul-Sul
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4 Basear-se em experiências brasileiras para
enfrentar os desafios do REDD+ na RDC
Na etapa 1, os parceiros identificaram as principais prioridades para o desenvolvimento do
REDD+ na RDC e, em particular, para a transição até o investimento jurisdicional no programa
de redução de emissões de Mai Ndombe (Quadro 3). O programa Mai Ndombe será um
laboratório para designar e testar mecanismos REDD+, e poderia beneficiar da experiência
brasileira na implementação do REDD+ a nível subnacional.
Durante esta primeira etapa, a RDC identificou as prioridades seguintes relativas ao REDD+:
•

•
•

•

•
•

•
•

Elaborar um mecanismo de repartição de benefícios REDD+, que distribuirá de forma
transparente e justa benefícios e receitas carbono e não-carbono provenientes de atividades
REDD+; e testar o mecanismo no programa de redução de emissões Mai Ndombe.
Esclarecer e definir os mecanismos de reclamação e de resolução de conflitos na
implementação do REDD+.
Operacionalizar o sistema de Medição, Notificação e Verificação (MRV em inglês) da RDC, em
particular através do reforço do desenvolvimento do sistema de monitoramento por satélite
e do apoio aos inventários florestais nacionais.
Desenvolver procedimentos padronizados para o planejamento da ocupação do solo,
para resolver a falta de zoneamento nacional e provincial da ocupação do solo, e integrar
iniciativas de mapeamento locais, de pequena escala, com mapeamento a nível territorial e
provincial.
Reforçar as medidas para prevenir e combater a extração ilegal de madeira em concessões
de pequena escala/artesanais, onde não existem planos de manejo.
Proporcionar um acesso seguro à terra e à posse da terra para as comunidades rurais e os
povos indígenas; o que é um dos principais entraves para o desenvolvimento da agricultura
e da silvicultura comunitária.
Melhorar a eficiência agrícola e organizar os pequenos produtores, a fim de reduzir as
práticas agrícolas de derruba-e-queima que colocam pressão sobre as florestas.
Abastecer os domicílios com energia sustentável; madeira é responsável por 95 % do
consumo de energia nos domicílios rurais.

Os parceiros analisaram a experiência do Brasil no tratamento dos problemas relacionados com
o REDD+ e identificados pela RDC como prioridades. Eles identificaram cinco áreas em que a
experiência do Brasil correspondesse às necessidades da RDC e onde a cooperação poderia ser
valiosa (Tabela 1).

Quadro 3. O programa de redução de emissões de Mai Ndombe
A RDC e seus parceiros estão desenvolvendo o programa de redução de emissões da região
de Mai Ndombe, o primeiro programa REDD+ de escala jurisdicional na África. O programa
abrangerá 12,3 milhões de hectares, entre os quais cerca de 9,8 milhões de hectares de floresta
e 2,5 milhões de hectares que combinam terras agrícolas e cerrado. O programa, um primeiro
passo na implementação da estratégia REDD+ da RDC a nível jurisdicional, será um modelo para o
desenvolvimento verde na Bacia do Congo e um teste-chave de ação sobre mudanças climáticas
em países altamente florestados e com taxas baixas de desmatamento. Sendo o primeiro programa
jurisdicional REDD+ na África, Mai Ndombe abrirá um precedente para programas baseados no
desempenho no continente. Em consequência, é necessário aplicar os mais altos padrões na
concepção e implementação do programa.
A abordagem do programa Mai Ndombe é participativa e envolve parceiros institucionais,
a sociedade civil nacional e local, promotores privados da região e doadores internacionais. Em
maio de 2014, o programa fez a lista dos países que iam beneficiar de pagamentos ligados à
redução de emissões até USD 60 milhões, provenientes do Mecanismo de parceria para o carbono
florestal (FCPF) do Fundo de Carbono do Banco Mundial. As reduções de emissões da área são
estimadas em 29 Mt CO2 (tonelada métrica de dióxido de carbono equivalente) para 2020.
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Tabela 1. Oportunidades para a cooperação Brasil-RDC sobre REDD+ e as florestas
Compartilhamento de benefícios
Iniciativas
brasileiras
observadas

•

Lições para
a RDC

•

Bolsa Floresta, uma iniciativa de conservação florestal do Estado do Amazonas baseada em
incentivos
• Projeto REDD+ Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Juma (Fundação Amazonas
Sustentável, FAS)
• Sistema de Incentivos para Serviços Ambientais (SISA), Estado do Acre
• Proposta para uma abordagem aninhada REDD+ no Estado do Amazonas (FAS e Instituto de
Conservação e Desenvolvimento Sustentável do Amazonas, IDESAM)

•

•

•
•
•

Oportunidades
de cooperação

As abordagens jurisdicionais são uma forma bem sucedida de reduzir significativamente as emissões
de gases com efeito de estufa (GEE)
Os pagamentos baseados nos resultados podem ser adaptados para compensar os custos
de oportunidade de todas as partes interessadas. No caso do Estado do Acre, isto envolveu a
gratificação dos esforços para reduzir as emissões de GEE assim como os esforços para conservar as
florestas (abordagem de estoque-e-fluxo).
As abordagens jurisdicionais bem-sucedidas são incorporadas na legislação e nos quadros
regulatórios, fazendo uso de instituições e canais existentes (como os fundos locais) e apoiando
programas em curso e prioridades governamentais estabelecidas de forma coerente. Os quadros
legais que fornecem um mecanismo de compartilhamento de benefícios facilitam a implementação.
O manejo de projetos por parcerias público-privadas que envolve as comunidades e a sociedade
civil permite uma maior transparência, eficiência e prestação de contas às partes interessadas.
Os métodos de engajamento social precisam ser estabelecidos e clarificados, e os beneficiários
precisam estar envolvidos diretamente no desenvolvimento de projetos locais.
O esclarecimento participativo dos direitos de posse da terra e o planejamento coerente da
ocupação do solo são pré-requisitos essenciais para a distribuição dos benefícios.

A experiência do Brasil fornece informações técnicas para o desenvolvimento de um mecanismo de
compartilhamento de benefícios para o Programa de Redução de Emissões Mai Ndombe, em particular
no que diz respeito a:
•
•

Avaliar a pertinência e viabilidade de uma abordagem de estoque-e-fluxo;
Integrar os acordos existentes de compartilhamento de benefícios ao nível dos projetos, com
programas e quadros jurisdicionais;
• Testar os mecanismos de resolução de conflitos, como um mediador a nível jurisdicional, e clarificar
os arranjos institucionais para a resolução de conflitos na comunidade.
Monitoramento florestal
Iniciativas
brasileiras

•
•

Plano de Ação Para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal (PPCDAm)
Medir, Notificar e Verificar (MRV) o mapeamento participativo do Programa Bolsa Floresta (Programa
de Monitoramento Participativo do Desmatamento e Degradação Florestal, PPDUC)

Lições para
a RDC

•

Oportunidades
de cooperação

No âmbito da operacionalização do sistema de monitoramento da floresta nacional da RDC (2015-18),
a assistência técnica do Brasil poderia apoiar a finalização da plataforma TerraCongo, uma vitrine do
know-how técnico brasileiro, e avançar em outros pilares fundamentais do sistema.

Os recursos humanos e a tecnologia estão no centro de um sistema de monitoramento funcional.
A execução de um sistema MRV é demorado. Logo no início devem ser construídas capacidades
nacionais nos centros de pesquisa e universidades. Garantir aos jovens uma participação e um
treinamento é uma boa abordagem ao nível da comunidade.
• A transparência de dados, deixando todos os dados disponíveis na Internet e por outros meios, é um
instrumento poderoso de prestação de contas.
• É necessário um financiamento a prazo para garantir a credibilidade e sustentabilidade a longo prazo
de um sistema de monitoramento. O desenvolvimento de parcerias sólidas com o setor privado
pode ajudar a preencher as lacunas de financiamento.
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Planejamento da ocupação do solo
Iniciativas
brasileiras

•

Experiências de zoneamento ecológico e econômico nos Estados do Acre e do Amazonas
(Zoneamento Econômico e Ecológico, ZEE)
• Cadastro Ambiental Rural (CAR)

Lições para
a RDC

•

Oportunidades
de cooperação

A abordagem brasileira em torno do zoneamento econômico e ecológico poderia ser adaptada
e testada na RDC, e poderia ajudar a determinar planos locais, provinciais e nacionais de ocupação
do solo.

É possível desenvolver e implementar uma lei sobre a ocupação do solo e um plano nacional de
ocupação do solo para grandes países, como o Brasil e a RDC. Um quadro jurídico e regulamentar
claro para o planejamento da ocupação do solo pode ser integrado em um sistema amplo de
incentivos para reduzir o desmatamento.
• O zoneamento ecológico e econômico do Brasil provou ser uma ferramenta eficiente para a redução
do desmatamento, graças a uma abordagem transversal. Instituir de forma permanente uma
colaboração interministerial garante uma liderança e coordenação de alto nível.

Garantir os direitos de posse da terra
Iniciativas
brasileiras

•
•
•

Programa Bolsa Floresta
Cadastro Ambiental Rural (CAR)
Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM)

Lições para
a RDC

•

Oportunidades
de cooperação

A perícia brasileira poderia apoiar o trabalho em curso sobre a reforma da posse da terra na RDC; em
particular em torno da definição dos direitos de propriedade e de recursos, e a utilização dos recursos
para povos e comunidades indígenas, levando em conta as suas características culturais, sociais e
econômicas.

Reconhecer os direitos das comunidades e dos povos indígenas para acessar e usar a terra significa
levar em conta as especificidades de seus meios de subsistência.
• Algumas instituições independentes, como a Fundação Nacional do Índio (FUNAI), podem
desempenhar um papel importante na defesa dos direitos das pessoas vulneráveis.

Agricultura climaticamente inteligente
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Iniciativas
brasileiras

•
•
•

Plataforma de inovação agropecuária (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, EMBRAPA)
Assentamentos sustentáveis no Amazonas (Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, IPAM)
Fundo sustentável para o município de São Felix do Xingu (The Nature Conservancy, TNC)

Lições para
a RDC

•

Oportunidades
de cooperação

Os parceiros da RDC poderiam testar as variedades de feijão-caupi no Brasil em sistemas agroflorestais/
agrícolas na região de Mai Ndombe através da iniciativa Plataforma de inovação agropecuária da
EMBRAPA. Disseminadas em grande escala, as mais promissoras variedades de feijão-caupi poderiam
aumentar a produção para consumo humano e animal; diversificar os regimes alimentares (atualmente
baseados principalmente em mandioca); aumentar a fixação de nitrogênio atmosférico para acelerar a
recuperação da fertilidade do solo; e reduzir a pressão sobre as florestas.

Não há necessidade de desmatar florestas virgens para aumentar a produtividade agrícola. Existem
soluções técnicas para oferecer alternativas às práticas de corte-e-queima quando estas são
insustentáveis. Para isso, é preciso apoiar institutos de pesquisa e universidades.
• As tentativas de zoneamento devem levar em conta os fluxos comerciais de produção agrícola.
• As parcerias com instituições financeiras podem fornecer às comunidades isoladas um acesso ao
crédito por meio de tecnologias simples.
• Estruturar as comunidades (por exemplo através da criação de cooperativas) e dar às mulheres um
papel central no processo de tomada de decisão são fatores de sucesso no desenvolvimento de
cadeias de valor para bens locais.
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5 Lições aprendidas da cooperação Sul-Sul
Os intercâmbios Sul-Sul proporcionam oportunidades para decisores políticos, responsáveis
da ocupação do solo e outras partes interessadas, de examinar como os outros países do
Sul enfrentaram desafios semelhantes aos seus, e de descobrir novas maneiras de melhorar
a eficiência e eficácia das estratégias REDD+ emergentes. Alargar a cooperação Sul-Sul além
do intercâmbio imediato de conhecimento e reforçar uma colaboração técnica prática é um
desafio, mas que vale a pena. Uma cooperação técnica sustentada precisa de um forte apoio
político e depende de parcerias bem definidas e de confiança.
A cooperação Sul-Sul tem custos de transação significativos; tanto para os países que
beneficiam como para as organizações que podem potencialmente apoiá-los. Em um
contexto de recursos limitados, o grande desafio é, portanto, criar situações vantajosas para
as duas partes, que fornecem parceiros com oportunidades para aprender e ganhar com as
experiências uns dos outros, e que oferecem soluções sob medida para levantar obstáculos. A
colaboração pode se concentrar nos desafios que não foram abordados através de meios locais
e pode exigir um pensamento inovador. Ao mesmo tempo, simplesmente replicar políticas ou
projetos de terceiros não é a solução. Um equilíbrio deve ser atingido entre soluções viáveis
e interesses dos parceiros. É, portanto, essencial priorizar as necessidades, avaliar a viabilidade
política e técnica, identificar o financiamento e demonstrar o valor acrescentado das atividades
de cooperação propostas.
Ao considerar a colaboração Sul-Sul, os parceiros precisam levar em conta sua escala de
intervenção. O sucesso do Brasil no combate ao desmatamento decorre de um quadro
global de ferramentas programáticas que visam vários setores ao mesmo tempo (por
exemplo,planificação da ocupação do solo, securização da posse da terra e controle da
exploração ilegal da madeira). O quadro multissetorial do Brasil torna desafiador a concepção
de recomendações técnicas autônomas para a RDC. Para contornar essa dificuldade, foi
necessário isolar os fatores de sucesso para poder implementar a política. O estudo, portanto,
identificou especificamente as melhores práticas a nível sub-nacional a partir das quais lições
podiam ser aprendidas. Da mesma forma, pareceu que testar soluções técnicas a nível de
programa ou projeto (por exemplo, o programa Mai Ndombe na RDC) oferecia uma melhor
chance de sucesso do que tentar influenciar a reforma a nível nacional.
Cultivar relações entre parceiros e assegurar um financiamento sustentável para atividades
conjuntas são os grandes desafios da cooperação Sul-Sul. Os parceiros internacionais podem
ajudar os países a estabelecer relações e desenvolver planos de ação comuns. No entanto,
a cooperação só funciona a longo prazo, quando os países do Sul assumirem a liderança
no apoio e encorajamento das parcerias. O objetivo deste estudo foi acelerar a cooperação
Brasil-RDC, propondo idéias concretas de projetos para a implementação do Memorando de
Entendimento entre os dois países. As ideias de projetos desenvolvidas por meio deste estudo
fornecem uma base aos parceiros interessados para que eles considerem esta parceria bilateral
Sul-Sul para além de compromissos políticos.
Oportunidades da cooperação Sul-Sul para países com florestas tropicais sobre REDD+ e a governança florestal

9

Anexos
Anexo 1. Projetos, programas e políticas estudados e visitados no Brasil
Programa/projeto

Parceiros

Assentamentos sustentáveis no Amazonas

Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM)

Fundo sustentável para o município de São Felix do Xingu

The Nature Conservancy, Brasil

Plataforma de inovação agropecuária

EMBRAPA

Programa Bolsa Floresta

Fundação Amazonas Sustentável; Governo do Estado
do Amazonas

Projeto REDD+ Juma

Fundação Amazonas Sustentável; Governo do Estado
do Amazonas

Plano de Ação para prevenção e controle do desmatamento na
Amazônia Legal, PPCDAM-Amazonas

Governo do Estado do Amazonas

Cadastro Ambiental Rural, CAR

Governo federal brasileiro; Governo do Estado
do Amazonas

Sistema REDD+ do Estado do Acre

Governo do Estado do Acre

Proposta para uma abordagem aninhada REDD+ no Estado do
Amazonas

Fundação Amazonas Sustentável; Instituto de
Conservação e Desenvolvimento Sustentável do
Amazonas (IDESAM)

Anexo 2. Parceiros na República Democrática do Congo (RDC) e Brasil
República Democrática do Congo

Brasil

Administração

Ministério do Meio Ambiente, da Conservação da
Natureza e do Turismo; Ministério da Agricultura;
Ministério da Energia; Ministério da Fazenda;
Ministério da Posse da Terra; Ministério do
Planejamento da ocupação do solo; Comissão
Nacional da Reforma Agrária (CONAREF); Embaixada
do Brasil na RDC.

Ministério do Meio Ambiente (MMA); Secretaria de
Assuntos Estratégicos, SAE; Secretaria de Estado do
Meio Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável
do Amazonas (SDS-AM); Instituto de Proteção
Ambiental do Amazonas (IPAAM); Instituto sobre as
Mudanças Climáticas do Estado do Acre
(IMC-AC); Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária (EMBRAPA)

Sociedade civil

Plataforma REDD+ da sociedade civil (Grupo de
trabalho Clima REDD, [Groupe de Travail Climat
REDD, GTCR]); Conselho para a Defesa do Meio
Ambiente pela legalidade e rastreabilidade (Conseil
pour la Défense Environnementale par la Légalité
et la Traçabilité, CODELT); Associação de produtores
agrícolas (Confederação dos Produtores Agrícolas
do Congo, CONAPAC); Fundo Mundial para a
Natureza (WWF RDC); Associação de Direitos dos
povos pigmeus (OSAPY); GI Agro

Fundação Amazonas Sustentável (FAS); Instituto de
Conservação e Desenvolvimento Sustentável do
Amazonas (IDESAM); The Nature Conservancy Brasil
(TNC); Instituto de Pesquisa Ambiental da
Amazônia (IPAM)

Comunidades

Aldeia Ibi

Comunidades das reservas do Rio Negro
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Doadores

Banco Mundial; Programa das Nações Unidas
para o Desenvolvimento (UNDP); Cooperação
Técnica Alemã (Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit, GIZ); Cooperação da Holanda
para o Desenvolvimento (SNV); União Europeia (EU)

Cooperação Técnica Alemã (GIZ),
União Europeia (UE)

Setor Privado

Wildlife Works Carbon; Novacel

Fundação Amazonas Sustentável (FAS)

Anexo 3: Participantes na viagem de estudo para o Brasil, Maio de 2014
Delegação
da RDC

Equipe de apoio

Nome

Função

Victor Kabengele Wa
Kadilu

Coordenador nacional REDD+

Christophe Musampa

Chefe, Departamento do Inventário e da Gestão das Florestas, Ministério do
Meio Ambiente, da Conservação da Natureza e do Turismo

Kamathe Katsongo

Especialista em ocupação de solo e posse da terra, Coordenação
nacional REDD+

Rubin Rashidi

Especialista em salvaguardas ambientais e sociais, Coordenação nacional REDD+

Willy Loyombo

Presidente, Organização de Acompanhamento e Apoio aos povos pigmeus

Virgilio Viana

Diretor, Fundação Amazonas Sustentável (FAS)

Victor Salviati

Responsável de projeto, FAS

Adeline Dontenville

Mecanismo REDD UE

Jérôme Maurice

Consultor, SalvaTerra

Fernanda Viana

Consultor, SalvaTerra

Foto: EFI
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