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Destaques 
 

 
 

REDD+ e estratégias de 
promoção da biodiversidade 
 
 

Em 2007, em Bali, 
durante a COP 13, 
a 13ª Conferência 
das Partes da 

UNFCCC 
(Convenção 

Quadro das 
Nações Unidas 
sobre Mudança do 
Clima), foi 

adoptado o programa REDD. Este 
programa contou também com a 
colaboração da Organização das Nações 
Unidas para Agricultura e Alimentação 
(ONUAA; FAO), do Programa das Nações 
Unidas para o Ambiente (PNUA) e do 
Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD).  
 
O REDD destinava-se a compensar os 
países em desenvolvimento pela redução 
das emissões de carbono geradas pela 
desflorestação e pela degradação das 
florestas uma vez que reconhecia este 
fenómeno como a segunda maior causa 
mundial na emissão de Gases com Efeito 
Estufa (GEE). 
 
O conceito foi entretanto ampliado para 
REDD+ pois, para além da redução das 
emissões por desflorestação e 
degradação, passou também a incluir 
critérios de conservação florestal e 
promoção da biodiversidade, de gestão 
florestal sustentável, de gestão dos 
recursos hídricos e de participação das 
comunidades locais e indígenas no 
processo (aspecto omisso na anterior 
estratégia e ainda insuficientemente 
abordado na actual). 
 
Na COP-16, 2010, foram definidas as 
principais regras de implementação e as 
directrizes do REDD+ passando este a ser 
um mecanismo de mitigação voluntário 
dos países em desenvolvimento, contando 
para além dos fundos do mercado 
voluntário do carbono, com o apoio 
técnico e financeiro dos países 
desenvolvidos. Entre os vários países que 
poderão implementar o Programa REDD+, 
14 terão apoio internacional (incluindo 

assistência técnica) para o 
desenvolvimento dos seus Programas 
Nacionais. 
 
São grandes os desafios com que se 
debate este programa, para além do 
financiamento dos projectos através de 
um mercado de carbono ainda pouco 
consistente, as entidades privadas que os 
promovem (na maior parte, provenientes 
de outros países) tentam aceder aos 
créditos de carbono actuando com uma 
dúbia legitimidade ao se apropriarem do 
território, fazendo contractos de várias 
décadas com as comunidades locais, e 
promovendo metodologias de conservação 
questionáveis. 
 
Entre os imensos contributos da 
comunidade científica para uma 
implementação, coerente, deste 
programa, destacamos um recente artigo 
(publicado no Biological Conservation), e 
divulgado pela secretaria da Convenção 
Sobre Diversidade Biológica, que se refere 
à inclusão de metodologias e estratégias 
de promoção da biodiversidade (e sua 
avaliação) nos programas nacionais do 
REED+. Encontra-se acessível em diversas 
línguas, nos seguintes links: Inglês, 
Espanhol, Francês. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


