
 

1. Contexto                         Maio de 2010 

Uma vez que o Acordo de Copenhagen menciona claramente que a redução das 

emissões oriundas de desflorestamento e degradação florestal (REDD+) têm papel crucial, a 

necessidade de se adotar medidas imediatas para ampliar as ações e financiamentos de REDD+ 

foi amplamente reconhecida pela comunidade internacional. Um acordo geral foi celebrado na 

Reunião Ministerial de Paris em março para o estabelecimento de um mecanismo provisõrio 

no intuito de fortalecer a coordenação em assistência de REDD+. A Conferência de Oslo sobre 

Floresta e Clima em maio constituiu um marco dos esforços internacionais sobre REDD+, uma 

vez que concorda com o estabelecimento de “Parceria REDD+”. A Reunião Ministerial sobre 

Cooperação na Conservação Florestal e Mudanças Climáticas, a ser realizada pelo Governo do 

Japão em outubro fornecerá a oportunidade de se analisar a implementação desta Parceria e 

discutir a forma de melhorar ainda mais a eficiência e eficácia das ações e financiamentos de 

REDD+.  

  

2. Objetivos 
-Em seguida à Conferência de Oslo, os Parceiros analisam a implementação da Parceria e 

compartilham mutuamente experiências e conhecimentos de casos bem-sucedidos, em 

particular com vistas a fortalecer ainda mais a coordenação a nível de campo.  

-Para promover ainda mais a implementação da Parceria, os Parceiros, em particular os países 

em desenvolvimento, trocam opiniões sobre a forma de exercer sua iniciativa no processo de 

melhoria da preparação para REDD+ e como ativar a cooperação sul-sul dentro e fora das 

regiões.     

- Esperando fornecer um impulso político forte para o sucesso da COP16, os Parceiros 

contribuem para o processo de UNFCCC, anunciando o andamento atual das ações sobre 

REDD+ e a implementação do financiamento “fast-track”.     

- Os parceiros reconhecem que a conservação florestal fornece co-benefícios de conservação de 

biodiversidade e mitigação de mudanças climáticas, bem como um impulso político forte para 

o sucesso da CBD-COP10.     

 

3. Programa da Reunião (sujeito a alteração) 
-Data : 26 de outubro / sessões por todo o dia  

-Local : Nagóia, Província de Aichi  

-Membros Participantes : Ministros dos países da Parceria REDD+, que desejem participar 

(espera-se a participação dos Ministros presentes ao Segmento de Alto Nível da 

COP10), Organizações Internacionais (Banco Mundial, Banco de Desenvolvimento 

Asiático (ADB), Organização Internacional de Madeiras Tropicais (ITTO), UN-REDD, 

UNFCCC, Convenção sobre Diversidade Biológica (CBD), Fundo para Florestas da 

Bacia do Congo (Congo Basin Forest Fund), etc.), além de outros Parceiros.  

 -A reunião será realizada durante a CBD-COP10, no mesmo local, e co-presidida pelo Japão e 

um Parceiro de país em desenvolvimento.     

 

4. Resultado Esperado 
Os co-presidentes emitirão um resumo com o esboço dos elementos principais das 

discussões durante a reunião. Um relatório da situação da implementação da Parceria REDD+ 

poderá ser preparado pelos co-presidentes.    
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