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2 3PREFÁCIO

Há cinco anos, quase 200 governos, empresas, organizações não-governamentais, 
grupos indígenas e comunidades locais concordaram com a criação de dez metas 
ambiciosas para as florestas. Este acordo – a Declaração de Nova York sobre 
Florestas – foi um momento de esperança no período anterior ao Acordo de Paris e 
Metas de Desenvolvimento Sustentável.

Cinco anos depois, muita coisa mudou no mundo. A sociedade está muito mais 
ciente das mudanças climáticas como uma crise existencial urgente. A ciência 
sobre florestas e mudança climática entrou em foco, mostrando um quadro mais 
claro de como e por que manter as florestas intactas é vital para a capacidade das 

florestas de ser sumidouros de carbono, não fontes dele. O número de corporações se comprometendo 
com cadeias de produção com desmatamento zero chega quase a 500, e os compromissos chegam a 
quase mil. Nossa capacidade de monitorar o desmatamento aumentou exponencialmente – agora, quase 
que diariamente, temos cobertura via satélite de alta resolução de cada canto do planeta, e portais da 
web mantidos por cidadãos para monitorar e relatar desmatamentos.

Ainda assim, cinco anos depois, pouca coisa mudou no mundo. As descobertas de um recente relatório 
do Painel Intergovernamental sobre Mudança Climática, junto com algumas descobertas do recente 
Relatório de Avaliação da Declaração de Nova York sobre Florestas, pinta um quadro sombrio para 
as florestas. Em resumo, não estamos no caminho para atingirmos nossas metas florestais coletivas, e 
não mudamos a trajetória para o clima e o desenvolvimento. O número de corporações que conseguiu 
atingir os compromissos de uma cadeia livre de desmatamento até 2020 permanece muito baixo; alguns 
relatórios mostram que nenhuma corporação vai conseguir atingir as metas dos compromissos. Além 
disso, atingimos menos de um quinto da meta do Desafio de Bonn para restauração.

E de muitas maneiras, a situação está piorando. Desde 2014, quando a Declaração de Nova York sobre 
Florestas foi assinada, o desmatamento aumentou significativamente – em 44%! A cada ano desde então, 
estamos perdendo uma área equivalente ao Reino Unido em florestas, e essa perda equivale a todas as 
emissões da União Europeia em 2017. Os abusos dos direitos humanos e a matança de povos indígenas 
por causa dos direitos sobre a posse de terra aumentaram, assim como as ameaças e assassinatos de 
jornalistas ambientais. 

É por isso que este relatório chega no momento certo. Conforme nos aproximamos de 2020, e conforme 
começamos a pensar sobre o que é necessário para progredir, é vital fazer um balanço do progresso. 
Precisamos examinar as ações que os signatários da NYDF tomaram desde 2014 e entender como elas 
criaram impacto e mudanças. Também precisamos observar mais de perto os desafios e as condições 
facilitadoras que inibem ou aceleram o progresso.

Com essa visão clara sobre o passado, nós podemos – e devemos – desbravar um caminho adiante que 
seja ousado não apenas no comprometimento, mas também na ação.

Haoliang Xu 
Diretor do Escritório para Suporte de Políticas e Programas
Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas
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54 SUMÁRIO EXECUTIVO

Este relatório apresenta perspectivas de signatários da Declaração de Nova York sobre Florestas (NYDF), 
examinando o progresso do signatários para atingir as 10 metas, incluindo as condições facilitadoras 
para a ação, barreiras para o progresso e lições aprendidas nos cinco anos desde o lançamento da 
Declaração, em 2014. Os desafios, ações e progresso dos signatários da NYDF em direção às metas 
foi analisado, reconhecendo que ações coletivas e mensuráveis são necessárias para o progresso 
considerável em se tratando do desmatamento.

Oito lições surgiram da consulta com signatários.

Lição 1: a implementação de comprometimentos com o desmatamento zero por parte de empresas 
e	governos	é	lenta	porque	há	barreiras	que	necessitam	de	soluções	em	vários	níveis	e	em	vários	
setores
Cada comprometimento para acabar com a perda florestal e proteger e restaurar florestas nos aproxima 
mais de nossas metas florestais e climáticas compartilhadas, mas a ação mensurável para agir sobre 
esses comprometimentos e o caminho para implementá-los tem se provado mais difícil. Superar essas 
barreiras requer o apoio para atividades como o desenvolvimento de metas mensuráveis e com tempo 
limitado, colaborações entre várias partes, renovação da vontade política em alto nível, mudança para 
finanças verdes e aumento de incentivos financeiros para expandir a implementação, monitoramento e 
estratégias de responsabilidade consistentes, de preferência através de uma terceira parte independente 
e políticas de apoio a produtos livres de desmatamento.

Lição	2:	A	administração	e	uma	política	fortes	são	condições	facilitadoras	essenciais	para	a	ação	
do signatários, mas também uma barreira para implementação quando ausentes
A presença ou ausência de uma política e condições facilitadoras fortes e consistentes pode apoiar ou 
prevenir ações que tratam de desmatamento e proteção, restauração e administração sustentável de 
florestas e terras. Uma política fraca, transparência limitada, corrupção e a não aplicação da lei para tratar 
o desmatamento ilegal são as maiores barreiras para a ação do signatários. É necessário mais trabalho 
para garantir que as florestas e comunidades florestais sejam protegidas, apesar de mudanças políticas.

Lição	3:	liderança	individual	e	protetores	das	florestas	podem	moldar	a	ação	em	uma	organização	
e indústria
Uma liderança política individual de alto nível é essencial para a adoção de comprometimentos em várias 
instituições e implementação de tais comprometimentos na prática. Países e jurisdições com estruturas 
institucionais mais fortes e sistemas meritocráticos podem evitar influências negativas de mudanças 
governamentais. Lideranças corporativas de alto nível que defendem florestas e ações climáticas 
são essenciais para a adoção de comprometimentos e implementação. Povos indígenas e protetores 
fortaleceram alianças em todo o mundo para influenciar agendas florestais e climáticas internacionais.

Lição	4:	a	implementação	de	comprometimentos	florestais	muitas	vezes	depende	do	engajamento	
de várias partes e parcerias
A ação conjunta e o engajamento de múltiplos setores e atores são essenciais para atingir as metas 
ambiciosas da NYDF. Estas parcerias e atividades colaborativas entre várias partes provaram-se 
essenciais porque facilitam a confiança entre diferentes setores, e são especialmente valiosas para o 
progresso em uma área muitas vezes contestada. Os comentários dos signatários sobre a colaboração 
entre diversas partes focaram em conexões em desenvolvimento com parceiros financeiros ou de 
implementação, conectando com outros signatários na mesma área geográfica ou de commodity, e 
compartilhando lições e desafios ao longo de trocas de conhecimento e outras conexões específicas.

Lição 5: a tecnologia relacionada à responsabilidade e transparência acelerou recentemente, mas 
o	acesso	a	dados	transparentes	permanece	sendo	um	desafio
Há transparência insuficiente e rastreabilidade limitada em cadeias de fornecimento de mercadorias 
agrícolas. Várias empresas que endossam a NYDF citaram o desafio da transparência, muitas vezes 
devido a dados limitados ou incompletos ou preocupações com relação à competição e reputação. 
Há um vasto reconhecimento da necessidade de uma ação conjunta da indústria e monitoramento de 
indústrias, especialmente as da carne, óleo de palma, soja, papel, café, cacau e borracha, mas a ação 
para que isso ocorra tem sido limitada.

Lição	6:	a	posse	de	 terra	é	uma	pré-condição	para	eliminar	o	conflito	e	preservar	e	administrar	
florestas	 de	 maneira	 sustentável
Comunidades indígenas e locais são guardiãs de um quarto da reserva natural de carbono do mundo 
e juntas possuem mais de 50 por cento das terras do mundo, mas muitas dessas não são formalmente 
reconhecidas. As soluções para tratar do status contestado da posse de terra incluem criação de acordos 
sobre o processo para clarificar e consolidar direitos sobre a terra e segurança com relação ao apoio 
financeiro para implementação destes processos. 

Lição	7:	Embora	investimentos	financeiros	negativos	trabalhem	contra	as	florestas	e	investimentos	
positivos	sejam	insuficientes	para	atingir	as	metas,	os	novos	modelos	de	financiamento	florestal	
são promissores
A natureza fornece cerca de US$125 trilhões em valor econômico, mas há um baixo investimento mundial 
em sua proteção, e as finanças são o motor por trás dos principais motivos para perda e degradação 
de florestas. Nossa economia atual não percebe o verdadeiro valor e benefícios de florestas; florestas 
e melhorias na gestão da terra recebem apenas 2 por cento do financiamento público de mitigação. 
Precisamos de uma nova economia e uma mudança de paradigma na narrativa sobre a contribuição das 
florestas. Mesmo mudanças modestas no atual paradigma podem ter resultados muito positivos.

Lição	8:	soluções	naturais	trazem	benefícios	para	a	sociedade,	mas	estes	valores	ainda	não	são	
totalmente reconhecidos
O valor das florestas nem sempre é reconhecido por governos e corporações que causam perda e 
degradação florestal sistêmica. Isso leva a uma valorização distorcida de florestas e a perda da oportunidade 
de capitalizar florestas para apoiar o alcance dos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações 
Unidas (SDGs) As ações de signatários da NYDF para proteger, restaurar e administrar florestas de 
maneira sustentável contribui para múltiplas SDGs, porém a conexão da importante contribuição de suas 
atividades a benefícios que apoiam as SDGs muitas vezes foi ignorada.

A visão pós-2020
Conforme 2020 se aproxima, e levando em conta as descobertas do relatório de Avaliação da NYDF em 
2019, há uma necessidade de renovada ambição e ação por parte de todos os grupos signatários, além 
de aumento de responsabilidade para reverter as tendências de aumento de desmatamento e caminhar 
em direção ao avanço de metas globais florestais e climáticas. Quase dois terços dos signatários 
NYDF consultados relataram planos de ação para os objetivos pós-2020 com prioridades específicas 
emergentes, incluindo: a) implementação de proteção e políticas para reduzir riscos a florestas, b) apoio 
a subsistências e capacidade de construção, c) soluções naturais e conservação, d) mercados agrícolas, 
incluindo demanda e consumo, e) transparência e responsabilidade, f) harmonização de agendas de 
desenvolvimento, biodiversidade e clima, g) administração. A visão pós-2020 da Plataforma Global NYDF 
irá focar na incorporação das recomendações e avaliações coletadas de mais de 80 consultorias com 
signatários da NYDF, incluindo estratégias para fortalecer a implementação, tratar da responsabilidade, 
maximizar sinergias com iniciativas e coalizões e apoiar o compartilhamento de conhecimento.
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8 9Atingir a meta global coletiva de conter o aquecimento em 1,5 graus Celsius não será possível sem 
tratar do desmatamento através da aceleração da proteção e restauração de florestas e esforços de 
administração sustentável de florestas e da terra.

3 NYDF Assessment Partners. (2019). Protecting and Restoring Forests: A Story of Large Commitments Yet Limited Progress – Five 
Years After the New York Declaration on Forests. Climate Focus (coordinator and editor). Accessible at www.forestdeclaration.org.  

4 Garnet et al. (2018) A spatial overview of the global importance of Indigenous lands for conservation https://www.cifor.org/
library/6991/

5 Rights and Resources (2018. A Global Baseline of Carbon Storage in Collective Lands. https://rightsandresources.org/wp-
content/uploads/2018/09/A-Global-Baseline_RRI_Sept-2018.pdf

Em 2018, as emissões de dióxido de carbono decorrentes de perda 

de floresta tropical (4,2 Gt CO2) foi significativamente mais baixa do 

que o pico observado em 2016 (6,1 Gt CO2). No entanto, a média anual 

de emissões desde o apoio da NYDF ainda está 57 por cento mais alta, 

aumentando de 3,0 para 4,7 gigatons de CO2 por ano, mais do que toda a 

emissão de gases de efeito estufa de todas as fontes (ex. energia, carros e 

indústria) da Europa em 2017.3

Para tornar as florestas um caminho eficiente, também em termos financeiros, em direção a um clima 
saudável e apoiar o alcance das metas das SDGs, elas devem ser protegidas, restauradas e administradas 
de maneira sustentável, em especial em países tropicais. Através da colaboração entre diversas partes 
interessadas, a comunidade global poderá:

 ■ proteger e restaurar florestas e terras degradadas;

 ■ alinhar a ação florestal com metas e compromissos existentes, incluindo as Metas de Desenvolvimento 
Sustentável (SDGs), Metas de Biodiversidade Aichi e Contribuições Determinadas Nacionalmente 
(NDCs) sob o Acordo de Paris;

 ■ assegurar direitos indígenas, reconhecendo que povos indígenas administram ou possuem direitos 
de posse de mais de um quarto da superfície terrestre4 e 22 por cento do carbono florestal é 
supervisionado por comunidades florestais locais5;

 ■ melhorar a administração sustentável de terras para assegurar a mitigação e adaptação climática, 
conservação da biodiversidade, segurança alimentar e prevenção contra a desertificação e

 ■ evitar a conversão de florestas naturais para uso agrícola e outros usos e melhorar a agricultura 
benéfica para a floresta.

Com ação em conjunto renovada e financiamento adequado, o mundo pode diminuir, frear e reverter a 
perda florestal global ao mesmo tempo em que apoia o alcance das SDGs. A redução de emissões em 
decorrência do desmatamento e o aumento da restauração serão essenciais para limitar o aquecimento 
e alcançar as metas climáticas. De fato, a melhora na administração de florestas e terras representa 
uma das soluções mais impactantes e mais eficientes em termos de custos para soluções climáticas 
disponíveis atualmente. As florestas podem contribuir com o crescimento econômico, alívio à pobreza, 
lei, segurança alimentar e de água, resiliência às alterações climática e conservação da biodiversidade. 
Além disso, ações para preservar, administrar de maneira sustentável e restaurar florestas podem ajudar 
a assegurar os direitos de povos indígenas que dependem delas, ao mesmo tempo em que promovem a 
participação destes grupos na tomada de decisões.

FLORESTAS, CLIMA E A AGENDA DE 2030

As florestas oferecem funções vitais e serviços para o bem-estar social, econômico e ecológico. Muitas 
das Metas de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (SDGs) dependem do equilíbrio e saúde 
de ecossistemas florestais, incluindo ação climática, segurança alimentar, quantidade e qualidade da 
água, subsistências sustentáveis, desenvolvimento econômico, saúde ambiental e redução de desastres. 
Atualmente, mais de 1,6 bilhões de pessoas dependem de florestas para alimentação, água, combustível, 
remédios, culturas tradicionais e subsistência. As florestas contêm até 80% da biodiversidade terrestre e 
possuem um papel vital como solução de mitigação climática. A restauração de 150 milhões de hectares 
de áreas degradadas e desmatadas, compromisso do Desafio de Bonn, forneceria aproximadamente 
US$84 bilhões por ano em benefícios líquidos que poderiam melhorar a subsistência e oportunidade de 
renda para comunidades rurais, ao mesmo tempo em que sequestraria 47 gigatons de equivalente CO2 
(GtCO2e) (IUCN, 2019), aproximadamente as emissões anuais da Suíça.

Ainda assim, a perda florestal continua em um ritmo insustentável, muitas vezes com impactos devastadores 
no meio-ambiente, diversidade e comunidades florestais locais e povos indígenas. A perda de floresta 
tropical primária aumentou em 44 por cento em relação ao período de 2002-13, crescendo de 3,0 para 
4,3 milhões de hectares por ano.1 O desmatamento, a conversão agrícola e o uso insustentável da terra 
são os principais fatores contribuintes para as emissões dos gases de efeito estufa (GHG). De acordo 
com o Relatório Especial sobre a Terra do IPCC (2019),2 é estimado que 23% do total de emissões GHG 
antropogênicas (2007-2016) sejam derivadas da agricultura, silvicultura e outro uso de terra (AFOLU).

1 NYDF Assessment Partners. (2019). Protecting and Restoring Forests: A Story of Large Commitments Yet Limited Progress – Five 
Years After the New York Declaration on Forests. Climate Focus (coordinator and editor). Accessible atwww.forestdeclaration.org.  

2 IPCC (2019). IPCC Special Report on Climate Change and Land.https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2019/08/SRCCL-
leaflet.pdf



10 11SIGNATÁRIOS DA NYDF

A Declaração de Nova York sobre Florestas foi endossada por mais de 200 governos nacionais e 
subnacionais de países com florestas e doadores, empresas, instituições financeiras, organizações de 
povos indígenas e organizações não-governamentais internacionais e locais (ONGs). Com seu alcance 
multisetorial de signatários representando 62 governos (41 nacionais e 21 subnacionais), 64 ONGs, 50 
empresas, 22 organizações de povos indígenas e 9 instituições financeiras, a NYDF reconhece que a 
chave para o sucesso na ação florestal e climática está na colaboração entre diferentes partes.

Figura 1: Motivações para participar da NYDF

Os signatários da NYDF expressaram muitos motivos para endossar a Declaração (Imagem 1). A maioria 
dos signatários observou que as metas da NYDF estão alinhadas com seus trabalho e prioridades, 
enquanto outros mencionaram a vontade de juntar-se a uma comunidade global, seus interesses em 
criar um vínculo com outros e o papel da Declaração na criação de um elo mais forte entre florestas, 
conservação e restauração de florestas devido à mudança climática.

Dentro de cada grupo signatários há diversas razões para o apoio à NYDF, incluindo o reconhecimento 
da importância do engajamento e colaboração de diferentes partes, a importância do fortalecimento de 
elos com outros e a necessidade de compartilhar lições e informações entre os diferentes grupos.

Apoiamos o compartilhamento da visão da NYDF. As comunidades 

indígenas e locais são muito ativas na proteção da floresta e, como estado, 

apoiamos estes esforços e metas da NYDF. Temos muita experiência na 

administração sustentável de florestas e podemos compartilhar estas 

experiências e aprender com outros signatários da NYDF.

— Cross River State, Nigéria 

DECLARAÇÃO DE NOVA YORK SOBRE FLORESTAS

Lançada na Cúpula do Clima da ONU em setembro de 2014, a estabelece dez ambiciosas metas globais6 
para proteger e restaurar florestas e acabar com a perda florestal natural até 2030. A NYDF combina 
metas expressas no contexto de vários juramentos e acordos individuais, incluindo o Acordo de Paris, 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, Desafio de Bonn, Plano Estratégico para Biodiversidade de 
2020, promessas de financiamento climático e florestais e comprometimentos na cadeia de fornecimento.

Se cumpridas, as metas da NYDF têm o potencial de acelerar o alcance dos compromissos climáticos com 
a redução de emissões anuais de carbono de 4,5 para 8,8 bilhões de toneladas de CO2 equivalente por 
ano, aproximadamente o equivalente anual das emissões dos Estados Unidos.7 A redução de emissões 
do desmatamento, junto com o aumento da remoção de carbono em decorrência da restauração florestal 
e outras soluções naturais podem oferecer até um terço da solução de mitigação climática.8

6 https://nydfglobalplatform.org/#goals
7 http://forestdeclaration.org/wp-content/uploads/2017/10/2017-NYDF-Goals-8-and-9-Assessment-Report.pdf
8 Griscom et al. 2017. Natural Climate Solutions. Proceedings of the National Academy of Sciences. 144 (44) http://www.pnas.

org/content/114/44/11645

Na Cúpula do Clima da ONU em setembro 

de 2014, a NYDF foi endossada por uma 

ampla aliança de governos, povos indígenas 

e líderes do setor privado. Essa foi uma 

chance única de reunir diferentes partes 

constituintes trabalhando em conjunto para 

acabar com o desmatamento e aumentar a 

restauração florestal. A BMU está convencida 

de que tais alianças são a chave para tratar do 

desmatamento e dos desafios da restauração 

florestal. 

–Alemania   
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um grupo
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15%

Alinhamento 
com 

prioridades 
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10%
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climática 

10%
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4%
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4%

Maior público e visibilidade 
4%

Outros 
4%

Proteção de comunidades 
4%

Conhecimento 
3%

Recursos Financeiros 
3%



12 13 Vemos a NYDF como um dos mais claros e detalhados instrumentos 

para descrição do que deveria ser alcançado com o Acordo Climático de 

Paris. Queríamos agregar nossa voz de apoio para dizer que isso é muito 

positivo e que deveria ser respeitado e seguido por todos.

– Wildlife Conservation Society

Representantes de (organizações de) povos indígenas e comunidades florestais locais veem a NYDF 
como uma plataforma para suas vozes serem ouvidas e como uma maneira de comunicar para a 
comunidade global que as “florestas são vida”.

Queremos que nossas vozes sejam ouvidas porque as florestas são nossas 

casas, algo para se manter – temos vivido lá por gerações. Essa é a nossa 

herança para as próximas gerações, não uma coisa que deve ser vista 

apenas como algo a ser preservado – é a nossa casa.

– REPALEAC

Para aproveitar esta motivação de apoio à NYDF e agir para lidar com perdas florestais, a Plataforma 
Global da Declaração de Nova York sobre Florestas foi lançada em 2017.

Várias empresas signatários identificaram um forte alinhamento com a NYDF em suas estratégias 
corporativas existentes e/ou demandas de clientes. Em muitos casos, ter um forte apoio de CEOs para 
metas de sustentabilidade foi um grande fator não apenas para apoiar a NYDF, mas também para tomar 
ações em direção às metas.

Em 2014, o governo norueguês encontrou-se com empresas e as 

encorajou a apoiarem a NYDF. Conversamos com nossos clientes para 

perguntar – como podemos fazer mais e nos tornarmos parte da solução? 

Em outubro de 2015, assinamos o compromisso norueguês sobre a soja 

e florestas junto com quatro outras empresas de alimentos compostos, 

cobrindo 100 por cento do mercado de ração para animais de criação. 

Faz parte de nossa cultura nórdica o alto nível de responsabilidade de 

empresas.

— Denofa

Várias grandes ONGs globais e signatários de países doadores disseram que suas participações servem 
para apoiar a declaração e impulsionar o alcance das metas.



14 15 ■ Os esforços para combater o desmatamento e a restauração da paisagem devem ser buscados em 
processos coordenados e integrados que visam a manutenção e o aumento da cobertura da floresta 
— atualmente isso não está ocorrendo.

 ■ Até o momento, os esforços para lidar com os promotores do desmatamento e fornecer condições 
(ex. financeiras, administrativas) necessárias para proteção e restauração das florestas têm sido 
inadequados para atingir as metas globais de clima e conservação.

 ■ Além do financiamento, há a necessidade de mudar as atividades financeiras existentes que possam 
causar danos florestais para atividades com claro resultado de conservação ou sustentabilidade de 
florestas.

 ■ Uma legislação e aplicação mais eficaz da mesma é necessária para países produtores e consumidores 
protegerem florestas, em particular as tropicais.

 ■ A conservação efetiva dos ecossistemas florestais inclui o reconhecimento da contribuição de povos 
indígenas e comunidades locais para a preservação da floresta.

Consultoria do signatários da NYDF

No início de 2019, o Secretariado da NYDF iniciou consultorias informais globais incluindo pesquisas 
(Apêndice II) com os signatários da NYDF para entender os desafios e limitações específicos que impedem 
o progresso para o alcance das metas NYDF e exemplos de ações de signatários para entender melhor o 
impacto deles, as condições em que há progresso e as estratégias para expandir estas ações e acelerar 
a realização das metas NYDF. 

As consultorias com signatários foram conduzidas com: 

 ■ 15 governos nacionais e 8 subnacionais (representando 37 por cento de todos os governos signatários)

 ■ 29 organizações não-governamentais e da sociedade civil (representando 45 por cento das ONGs e 
organizações da sociedade civil (CSO) signatários)

 ■ 21 empresas (representando 36 por cento das empresas signatários)

 ■ 11 organizações de povos indígenas (representando 50 por cento dos povos indígenas signatários)

No quinto aniversário da Declaração de Nova York sobre Florestas, este Relatórios de Perspectivas do 
signatários da NYDF visa resumir as descobertas e tratar de lições aprendidas com as consultas aos 
signatários da NYDF e mostrar as ações que os signatários têm buscado para alcançar o progresso em 
relação às metas, ao mesmo tempo em que reconhece a necessidade da mudança de ações autônomas 
para implementação florestal mais difundida.

A PLATAFORMA GLOBAL NYDF

A Plataforma Global para a Declaração de Nova York sobre Florestas (Plataforma NYDF) foi lançada em 
paralelo à Conferência da Mudança Climática UNFCCC (COP 24) em novembro de 2017. Ela foi criada 
para engajar e apoiar signatários da Declaração e acelerar o alcance das metas NYDF.

A Plataforma Global NYDF foi criada para:

 ■ reunir e facilitar o diálogo e a colaboração entre diferentes partes para fazer avançar e promover a 
implementação de comprometimentos florestais em escala global;

 ■ catalisar parcerias e iniciativas existentes para seguir com o trabalho que já foi feito e evitar esforços 
duplicados;

 ■ promover o networking, a comunicação e a colaboração entre países, empresas, povos indígenas 
e comunidades locais e organizações da sociedade civil para diálogo aberto, compartilhamento 
de soluções e barreiras em desafios compartilhados e desenvolvimento de parcerias para melhor 
alcançar a NYDF e outros compromissos;

 ■ fornecer acesso a conhecimento de especialistas, ferramentas, recursos, trocas entre pessoas e 
outros serviços necessários para desenvolver habilidades, troca de conhecimento, política de 
influência e aumentar as ações florestais e climáticas;

 ■ fortalecer o reconhecimento global de liderança em conservação e restauração de florestas, 
desenvolvimento sustentável e ação climática e 

 ■ promover o papel de florestas como uma solução climática através de comunicações e participação 
em grandes eventos de destaque.

MAPEAMENTO DO PROGRESSO: A AVALIAÇÃO DE 
PROGRESSO NYDF E A CONSULTA AO SIGNATÁRIOS

Avaliação de Progresso NYDF

A cada ano, os Parceiros de Avaliação NYDF produzem um relatório de Avaliação de Progresso NYDF, 
captando o progresso global para que as dez metas NYDF sejam alcançadas. O relatório de 2019, 
Protegendo e Restaurando Florestas: Uma História de Grandes Compromissos e Progresso Limitado – 
Relatório de Cinco Anos de Avaliação da Declaração de Nova York sobre Florestas apresenta o status das 
metas, reconhecendo que não estamos vendo progresso suficiente para acabar com o desmatamento e 
proteger e restaurar florestas. Algumas das principais descobertas9 incluem:

 ■ A restauração de florestas é essencial, mas não equilibra o desmatamento, em particular de 
florestas primárias, já que são necessários décadas e séculos para recuperar funções e serviços de 
ecossistemas perdidos.

 ■ Precisamos preservar florestas, em especial as primárias, assim como restaurar florestas naturais, com 
um foco particular na proteção e restauração de esforços em países tropicais em desenvolvimento. 

9 NYDF Assessment Partners. (2019). Protecting and Restoring Forests: A Story of Large Commitments Yet Limited Progress – Five 
Years After the New York Declaration on Forests. Climate Focus (coordinator and editor). Accessible at www.forestdeclaration.org.  
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18 19e água. Isso sugere que os signatários ou não estão monitorando tais benefícios, ou que os indicadores 
ainda não estão mostrando um impacto claro.

Figura 2: Progresso até à data – Ações tomadas pelos signatários para atingir as Metas 
NYDF

PERSPECTIVAS DO SIGNATÁRIOS SOBRE O PROGRESSO 
DA NYDF ATÉ O MOMENTO

Os 84 signatários da NYDF que participaram da Consulta ao signatários e da NYDF apresentaram 
155 políticas, iniciativas e projetos relacionados às florestas que ilustram seus respectivos progressos 
até à data, no intuito de atingir a abrangente meta 1 da NYDF para acabar com a perda de florestas 
naturais até 2030 por meio da proteção, restauração e manejo sustentável das florestas.10Essas ações 
incluíram políticas, programas e projetos regionais e nacionais; acordos e declarações políticas regionais 
e nacionais; ajuda financeira; e compartilhamento de pesquisas e de conhecimento. Muitas das ações 
endossadas mencionadas (mais de um terço) foram em nível global, seguidas pelo nível subnacional/
jurisdicional e então pelo nível nacional.   

As ações reverberam em várias áreas de trabalho relacionadas às metas NYDF, incluindo os direitos e 
a participação dos povos indígenas, de comunidades locais das florestas e de pequenos agricultores; 
reflorestamento e restauração da floresta; agricultura sustentável e de commodities sem desmatamento; 
promovendo e integrando as florestas como parte da solução para os problemas climáticos, incluindo 
por meio das políticas REDD+; e manejo sustentável e conservação do solo.   As ações foram agrupadas 
em cinco categorias principais: 1) ações relacionadas à emissão de carbono e ao clima; 2) agricultura e 
commodities; 3) manejo e conservação do solo; restauração e reflorestamento; e 5) direitos e aplicação 
da lei (veja a Figura 1). 

Além de compartilhar os detalhes sobre as ações e os progressos alcançados para cumprir as metas 
NYDF, os signatários descreveram os principais benefícios alcançados resultantes das suas atividades. 
Os benefícios foram agrupados em cinco categorias principais: 1) benefícios relacionados a florestas 
e biodiversidade; 2) desenvolvimento sustentável; 3) direitos, ocupação, parcerias, conhecimento 
e empoderamento; 4) negócios e cadeias de distribuição; e 5) políticas, finanças e capacidade de 
crescimento (veja a Figura 2). Um pequeno número de signatários destacou mitigação de carbono ou 
adaptação climática como benefícios das suas ações, e apenas alguns poucos identificaram benefícios 
relacionados ao ODS (além de empregos e meios de subsistência) como proteção a garantia de alimentos 

10 A menção das ações dos signatários da NYDF não é um endosso das atividades do signatários ou tem a intenção de promover 
tais ações como sendo “as melhores práticas”, mas sim um exemplo de quais passos os signatários estão tomando para atingir 
as metas da NYDF e os vários desafios que eles enfrentam, as condições que ajudaram no progresso e as lições aprendidas. 
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20 21AÇÕES DO GOVERNO PARA O AVANÇO DAS METAS DA 
NYDF

O Secretariado da NYDF ouviu 23 signatários de governos nacionais e subnacionais que apresentaram 
mais de 50 exemplos de progressos.  Esses governos discutiram seus progressos em três áreas 
principais: 1) ações relacionadas ao carbono e ao clima, incluindo processos REDD+ em nível nacional, 
desenvolvimento de estratégias de baixo carbono e iniciativas de mapeamento de carbono; 2) planejamento 
de conservação e uso do solo e alternativas de manuseio; e 3) atividades para restaurar florestas nativas. 
Além disso, os governos destacaram atividades sobre o consumo e a demanda relacionados a agricultura 
e commodities, bem como ações relacionadas a direitos e aplicação da lei, como controle de corte 
ilegal de madeira e atividades mineradoras. Os signatários NYDF dos governos nacionais e subnacionais 
identificaram uma série de ações desde políticas e leis até projetos e financiamento que tem ajudado no 
progresso para eliminar o desmatamento e para proteger e restaurar florestas. Veja abaixo exemplos das 
principais ações governamentais para avançar as Metas NYDF. 

Estratégia nacional REDD+: Equador

Um dos principais caminhos para que os governos atinjam seus compromissos florestas é através 
da política REED+ para lidar com as emissões resultantes do desmatamento e da degradação das 
florestas e melhorar a conservação florestal e o manuseio sustentável, bem como aumentar os estoques 
de carbono das florestas. O Equador é globalmente reconhecido como um país de megadiversidade 
com mais de 60% do território coberto por florestas e ecossistemas naturais intactos, onde um terço da 
sua área terrestre está formalmente protegida. Possui mais de 12,6 milhões de hectares de florestas 
nativas, com três quartos localizados na região da Amazônia, e mais de 2 milhões de pessoas que 
dependem dos ecossistemas florestais para sua subsistência. 

O Equador reconheceu formalmente os direitos da natureza em sua Constituição (2008) e possui 
inúmeras políticas públicas e iniciativas para proteger florestas, biodiversidade e serviços ambientais 
associados. O Plano Nacional de Desenvolvimento (2017 – 2022) estabeleceu metas de redução do 
desmatamento, enquanto o Plano Nacional de Ação REDD+ (2016 – 2025) define as políticas e medidas 
para reduzir o desmatamento e a degradação florestal. O Plano de Ação REDD+ necessita de vários 
esforços nacionais e internacionais para ser implementado. Portanto, o Governo do Equador está 
implementando políticas e instrumentos que possibilitem garantir que a implementação da REDD+ 
seja bem-sucedida e sustentável com o passar do tempo. PROAmazonia é uma das iniciativas que 
contribuem diretamente para os requisitos nacionais definidos no Plano de Ação REDD+. 

Figura 3: Progresso até à data – Benefícios das ações tomadas para atingir as Metas 
NYDF
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22 23Pagamento por Serviços Ambientais como Ferramenta para Reduzir o 
Desmatamento e para a Conservação das Florestas: Costa Rica

Desde 1987, e através de um imposto sobre combustíveis fósseis, a Costa Rica tem sido a pioneira 
em mecânicas de pagamentos a donos de terra para protegerem as florestas em troca dos benefícios 
que isso gera, como conservação da vida selvagem, regulação do fluxo dos rios, belas paisagens 
e retenção de carbono. Desde aquele ano, mais de um milhão de hectares de florestas na Costa 
Rica foram incluídos nessas mecânicas de “pagamentos por serviços ao ecossistema” (PSE) em 
algum momento. A cobertura florestal voltou a ocupar mais de 50% da área terrestre no país, depois 
de chegar a um mínimo de apenas 20% nos anos 1980. Ao mesmo tempo, durante esse período, 
o Produto Interno Bruto (PIB) do país dobrou, mostrando que é possível crescer economicamente 
enquanto também se protege as florestas e o meio ambiente. Além disso, o Programa Governamental 
de Pagamento Por Serviços Ambientais garantiu a transferência de recursos do governo central para 
comunidades rurais com baixo desenvolvimento socioeconômico e para populações indígenas.

Agricultura Sustentável e Demanda para Produtos da Floresta Bélgica e 
França

Agricultura não sustentável é o principal motivador global de desmatamento e os países que são os 
maiores consumidores de produtos da floresta como óleo de palma, soja, madeira e carne têm um 
papel a exercer, apoiando e alterando sua demanda para a produção agrícola sustentável. Bélgica e 
França são dois países que estão liderando esses esforços. Na Bélgica, o governo lançou a iniciativa 
Beyond Chocolate (Além do Chocolate), que aponta o desmatamento causado por cacau importado 
e tem promovido uma parceria de diversas partes interessadas entre governos, ONGs e empresas 
para acabar com o desmatamento causado pela demanda de cacau.

Na França, o governo deu ênfase à Estratégia Nacional de Desmatamento para Importação para focar 
em madeira, óleo de palma, cacau, carne, soja e madeira, com a ambição de até 2030 acabar com 
a importação e comercialização de commodities que estejam levando ao desmatamento. A parceria 
entre as várias partes interessadas está identificando os principais locais de origem de desmatamento 
para importação, e trabalhando com os países e as empresas-chave, principalmente de óleo de palma, 
soja, madeira e cacau.  A Estratégia Nacional de Desmatamento para Importação da França foi iniciada 
anos atrás como uma forma de aumentar as ações relativas às Declarações de Amsterdam, assinadas 
em 2015. Um comitê Diretor multidisciplinar foi criado para acompanhar a estratégia, e os projetos de 
cooperação com os principais países produtores (como pequenos produtores, reflorestamento, criação 
de florestas, agrossilvicultura, etc.) serão financiados pelo assistente público francês.

BENEFÍCIOS DAS AÇÕES DO GOVERNO PARA O AVANÇO 
DAS METAS NYDF

Governos nacionais e subnacionais signatários discutiram os benefícios das suas ações voltadas às 
florestas, que focaram em quatro áreas principais: 1) benefícios relacionados às florestas e biodiversidade; 
2) benefícios relacionados ao desenvolvimento sustentável de empregos e meios de subsistência; 3) 
aumento da consciência dos direitos, da ocupação, das parcerias e do empoderamento das comunidades 
da floresta; e 3) melhoria na capacidade relacionada a políticas e finanças. Veja abaixo exemplos das 
principais ações dos governos que exemplificam os inúmeros benefícios de avançar nas Metas NYDF.

PROAmazonia é uma ambiciosa iniciativa colaborativa de cinco anos para transformar os setores 
agrícola e florestal na região amazônica com práticas mais sustentáveis de manejo e produção. Esta 
é uma iniciativa inclusiva, multisetorial e com diversas partes interessadas buscando uma transição 
justa para as práticas sustentáveis de uso do solo para reduzir significativamente o desmatamento e 
restaurar ecossistemas degradados, melhorando a subsistência de algumas das comunidades mais 
pobres do Equador, e estabelecendo mercados econômicos viáveis para produtos produzidos de 
forma sustentável e sem recorrer a desmatamentos.

REDD+ subnacional: Tabasco, México e Cross River, Nigéria

As jurisdições subnacionais estão acelerando a implementação para reduzir as emissões do 
desmatamento e da degradação das florestas (REDD+). Após a aprovação da Estratégia Nacional 
REDD+ do México, no nível subnacional e com outros seis Estados, Tabasco se uniu à Força-Tarefa 
de Governadores para o Clima e as Florestas (GCF Task Force) em 2014. Em 2015, o estado de 
Tabasco criou um grupo para monitoramento técnico e monitoramento de relatórios para o mecanismo 
REDD+, e desde 2018 está desenvolvendo a estratégia estadual REDD+ para Tabasco com recursos 
da Window A da contribuição da Noruega canalizada através UNDP, com o propósito de reforçar as 
ações para um desenvolvimento rural de baixo carbono.

 O estado Cross River na Nigéria é um estado pioneiro do projeto REDD+ e um exemplo usado por 
outros. Além de abrigar 50% da floresta tropical remanescente na Nigéria, o estado expressa grande 
preocupação a respeito dos problemas climáticos e ambientais. Ele é o único estado da nação 
com um ministério da mudança climática e silvicultura, com um plano robusto e autorização para 
atacar esses problemas. A estratégia estadual REDD+ foi usada como um exemplo para a estratégia 
nacional bem como para outras estratégias de nível estadual na Nigéria. Devido à bem-sucedida 
estratégia do estado de Cross River, dois outros estados da Nigéria começaram atividades REDD+ 
catalisando e informando políticas de nível nacional e outros sete estados estão sendo considerados 
para participação na REDD+. O exemplo de Cross River traz lições aprendidas úteis para outros 
governos e para a comunidade REDD+. Algumas delas incluem um forte elemento de participação 
da comunidade e proteção das florestas da comunidade, envolvimento de parceiros locais e ONGs 
que fornecem o conhecimento e aconselhamento, e um grupo técnico forte de trabalho para criar 
uma estratégia de implementação. Cross River está implementando uma fase de investimento em 
nível estadual, apoiada também pela Força-Tarefa GCF. O sucesso dessa estratégia estadual REDD+ 
traz implicações em como a estratégia nacional da Nigéria está sendo formatada e em como outros 
estados subnacionais planejarão a implementação da REDD+.
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O Secretariado da Plataforma NYDF entrevistou 20 empresas signatários, o que representa um terço de 
todas as companhias signatários da NYDF, as quais compartilharam 36 exemplos de progressos nas metas 
da NYDF. A maioria dessas empresas são companhias de beneficiamento de commodities agrícolas, 
mas outras incluem um grande banco e duas empresas de consultoria, que apoiam outras companhias 
e governos nas estratégias de sustentabilidade. Elas são a representação da base de companhias 
signatários da NYDF, que são na sua maioria companhias de beneficiamento da produção agrícola. Essas 
empresas focaram em cadeias produtivas livres de desmatamento, com ações relacionadas a agricultura 
e commodities, incluindo transparência na cadeia de produção, certificação agrícola e engajamento dos 
pequenos agricultores. Além disso, algumas empresas relataram ações relacionadas ao REDD + em nível 
de projeto e replantio de floresta nativa. As companhias apontaram na maioria dos casos, ações de nível 
global, mas também mencionaram algumas poucas ações de nível nacional e subnacional ou jurisdicional. 

Essas companhias relataram progressos nas metas NYDF ao buscar uma agricultura sustentável e 
cadeias produtivas livres de desmatamento, normalmente na forma de comprometimento empresarial 
com a eliminação do desmatamento decorrente da produção agrícola das principais commodities de risco 
florestal usadas em seus produtos, tais como óleo de palma, soja, papel e carne.  Das vinte companhias 
que participaram da pesquisa, 80% possuem um plano de ação corporativo relacionado à eliminação do 
desmatamento das suas cadeias produtivas, 75% disseram que essas ações foram adotadas até o nível 
mais alto da corporação e 70% dizem que esses planos são mensuráveis. A adoção pelos escalões mais 
altos da companhia e a mensurabilidade podem indicar o avanço do compromisso à ação, mas um certo 
atraso na implementação dos compromissos das empresas ainda se mantém.  Veja abaixo exemplos de 
ações bem-sucedidas de empresas para avançar as Metas NYDF.

Certificação: Essity

Muitas companhias varejistas mencionaram a importância da certificação como método de interagir 
com fornecedores, citando a Mesa Redonda sobre Óleo de Palma Sustentável (do inglês Roundtable 
on Sustainable Palm Oil – RSPO), a Mesa Redonda da Soja Sustentável (do inglês Round Table 
Responsible Soy – RTRS) o Conselho de Manejo Florestal (do inglês Forest Stewardship Council – 
FSC) e o ProTerra como as principais organizações de certificação com as quais eles trabalham. 
Os compromissos das empresas com sua cadeia produtiva normalmente incluem a garantia de 
certificação em 100% dos produtos específicos de risco florestal. As companhias se baseiam na 
certificação, principalmente para estabelecer diretrizes aos fornecedores, porém, eles também 
ressaltam que apenas a certificação não é suficiente. A certificação deve ser combinada com 
políticas governamentais fortes, abordagens de paisagens, parcerias diretas com fornecedores e 
outras condições-chave para que um suprimento agrícola sustentável seja efetivo. 

A Essity acredita que certificação global de florestas é uma importante ferramenta para alcançar 
a redução da perda florestal, reconhecendo que esquemas internacionais de certificação como o 
FSC é um meio importante para combater o desmatamento. A Essity possui uma Política Global de 
Abastecimento de Fibras, que foi atualizada recentemente com um novo objetivo de comprar apenas 
celulose certificada. Se a celulose não tiver a certificação FSC, ela deve ter a Cadeia de Custódia FSC, 
além de todo o processo ser certificado. A companhia possui um esquema de monitoramento, para 
identificar em nível global o que está sendo comprado, além de um Padrão Global de Fornecedores 
para aumentar a rastreabilidade e a transparência da sua cadeia de fornecimento.  A Essity está 
comprometida com a economia circular e essa fibra deve ser reutilizada sempre que possível. Em 
torno de 40% de todas as fibras usadas nos seus papéis higiênicos vem de papel reciclado e a Essity 
reduziu em 3% a geração de dejetos nos papéis higiênicos produzidos em 2018.

Sistema Legal para Proteção Florestal e da Biodiversidade Misiones, Argentina

A província de Misiones, na Argentina, tem protegido uma área de um milhão de hectares de floresta 
e criou um pacote complementar de leis ambientais para a conservação das florestas e do meio 
ambiente: A Lei  XVI inclui mais de 120 leis da província que regulam a mudança de uso de solo e 
a proteção ambiental; a Lei n. 37 versa sobre a conservação do solo e proíbe o avanço da fronteira 
agrícola; e uma lei de zoneamento de terra define três tipos de zonas,  como “Zonas Vermelhas”, 
abrangendo terras intangíveis que não podem ser convertidas, “Zonas Amarelas” que são possíveis 
de serem convertidas com planejamento, e as “Zonas Verdes”, que estão disponíveis para conversão.

Um benefício primário desse pacote de leis florestais é a conservação da 

biodiversidade e o uso sustentável das florestas; nós entendemos que temos a 

responsabilidade de proteger e manter as especificidades e particularidades 

do ecossistema restante da região do Paraná e da Mata Atlântica para o 

benefício do nosso povo e da população em geral.

– Misiones, Argentina

Desenvolvimento de capacitação: Canada

Desenvolvimento de capacitação e auxílio para ação baseada em dados científicos são de crucial 
importância enfrentar o desmatamento. O governo canadense está realizando atividades como 
compartilhamento de conhecimentos sobre incêndios florestais por meio de seu treinamento sobre 
queimadas na Indonésia com a Agência Meteorológica, Climática e Geofísica Indonésia, bem como 
colaboração com vários países no manuseio sustentável e integrado dos recursos naturais por 
meio da Rede Internacional de Florestas Modelo (IMFN, em inglês) e a utilização do Modelo de 
Contabilidade de Carbono para florestas. 

Restauração para comunidades de subsistência República Dominicana

Quisqueya Verde é um bem-sucedido programa de reflorestamento em larga escala, financiado 
por recursos públicos desde 1997. Por meio dessa iniciativa, 160.000 hectares foram reflorestados 
(12.000 ha/ano), mantendo uma taxa de 7.000 ha/ano que subiu para 12.000 ha/ano nos últimos 5 
anos, com uma taxa de 87% de sobrevivência das espécies. O programa se baseia em brigadas de 
reflorestamento formadas por pessoas que vivem nas comunidades rurais onde uma área desmatada é 
identificada, trabalhando diretamente com os proprietários. Os membros da brigada de reflorestamento 
recebem 200 dólares por mês, o que apoia os meios de subsistência das comunidades locais por meio 
das atividades de reflorestamento. No total, de 3000 a 4000 pessoas estão envolvidas nas brigadas 
trabalhando pelo reflorestamento e pela restauração da paisagem em nível nacional. Como resultado, 
os pequenos agricultores que frequentemente dependem da agricultura de corte e queima para a 
agricultura de subsistência agora podem participar das brigadas, reduzindo, assim, os cortes ilegais.

Em 2017, por iniciativa do presidente da República Dominicana, o governo dominicano lançou a 
iniciativa Projetos de Desenvolvimento Agroflorestal, sob a coordenação do Ministério da Presidência 
e com a participação dos Ministérios da Agricultura e do Meio Ambiente e Recursos Naturais. Até a 
presente data, sete projetos agroflorestais estão sendo executados na região sul do país, próximo à 
fronteira com o Haiti, em uma área que é a mais desmatada do país e que possui o maior índice de 
pobreza, e cuja área de ação é delimitada por bacias hidrográficas. 
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As companhias estão explorando atividades relacionadas a projetos de restauração e reflorestamento. 
Poucas companhias mencionaram projetos de restauração, mas vale a pena serem mencionados 
como exemplos de áreas onde empresas estão fazendo um esforço extra para compensar os 
impactos das suas cadeias produtivas e para engajar os atores locais. A Sime Darby Plantation 
começou seu programa Plante Uma Árvore (Plant A Tree Program) em 2008, fundado por Yayasan 
Sime Darby. Eles identificaram uma área específica de 136 hectares em suas plantações com grande 
capacidade de estoque de carbono e plantaram 136.000 árvores. Como essa área plantada está 
próxima à floresta, a companhia acabará usando essa área para produzir sementes de espécies 
ameaçadas e ela servirá de área de pesquisa para as autoridades malaias. A Sime Darby Plantation 
também apoiou a restauração e a recuperação de habitats de orangotangos no estado de Sabá, na 
Malásia, que foi degradado devido a incêndios e à extração predatória de madeira. Um projeto de 
10 anos que foi concluído e repassado de volta ao Departamento Florestal de Sabá. A Sime Darby 
Plantation apontou que a população de orangotangos no local se estabilizou, e que eles passaram a 
usar as árvores plantadas como comida e abrigo.

Participação de Diversas Partes Interessadas e a Iniciativa Cacau e Floresta: 
Múltiplos signatários da NYDF

Várias companhias signatários mencionaram suporte e envolvimento em compromissos jurisdicionais 
multisetoriais, como o Manifesto do Cerrado e a Iniciativa Cacau e Floresta (do inglês Cocoa Forest 
Initiative – CFI). Mudar o foco da cadeia de produção direta para as jurisdições onde as companhias 
operam, ajuda essas companhias a estabelecer parcerias com organizações locais, governos e 
outras empresas, bem como abordar problemas como vazamentos (deslocamento do desmatamento 
para outras áreas florestadas). Alguns signatários mencionaram a Iniciativa Floresta e Cacau11 
destacando-a como uma notável parceria e algo que deveria ser replicada para outras commodities, 
tendo em vista que essa iniciativa juntou a maioria das empresas de cacau, chocolate e os governos 
da Costa do Marfim, Gana e Colômbia, que juntos produzem mais de 60 por cento do cacau mundial. 
Um passo além necessário é ter mecanismos conjuntos de monitoramento para cada companhia 
signatária. Vários signatários NYDF são membros da CFI, incluindo a Costa do Marfim, companhias 
da NYDF e a IDH – The Sustainable Trade Initiative, uma ONG que apoia essa iniciativa. 

11  https://www.worldcocoafoundation.org/initiative/cocoa-forests-initiative/

Programas e Políticas em nível Jurisdicional ou de Paisagem: Unilever

As companhias também ressaltaram da importância de expandir para além de sua cadeia produtiva 
individual e focar em programas e políticas em nível jurisdicional ou de paisagem. A Unilever 
recentemente lançou um programa jurisdicional em Kalimantan Central, Indonésia, para lidar com 
o desmatamento florestal na região, por meio de um Memorando de Entendimento (do inglês 
Memorandum of Understanding - MoU) com o governo da província, produtores e ONGs locais.  A 
Unilever estabeleceu um plano ambicioso de ter 100% de óleo de palma fisicamente certificado e 
rastreável na sua cadeia produtiva até esse ano de 2019. Eles destacaram seu comprometimento 
em trabalhar com os produtores para criar cadeias produtivas sustentáveis e estão exigindo fontes 
certificadas. Além dos padrões da RSPO, a Unilever utiliza cinco princípios padronizados para 
seus fornecedores, incluindo: 1) sem desmatamento, 2) sem uso de turfa, 3) sem exploração de 
pessoas ou comunidades, 4) geração de impacto social e econômico positivos para os pequenos 
produtores, e 5) criar transparência. Se os fornecedores não adotarem esses requisitos da Unilever, a 
empresa deixa de fazer negócios com eles. Além desses extensos objetivos e políticas sustentáveis, 
destacados na Política de Compra Responsável, na Política de Fornecimento Sustentável de Óleo de 
Palma  e no Plano de Vida Sustentável, a Unilever está trabalhando com os governos da Indonésia e 
da Malásia em uma nova abordagem, que vem de encontro com seu comprometimento em focar nos 
produtores e criar transparência. 

Em 2015 a Unilever anunciou que começaria a colaborar com abordagens jurisdicionais para o 
fornecimento sustentável em regiões que mostrassem um grande comprometimento com políticas 
florestais e o clima. Em apoio a esse anúncio, a Unilever parou de usar certificados da GreenPalm em 
2016, com o intuito de redirecionar US$ 50 milhões no decorrer de cinco anos que seriam gastos em 
certificados e, em vez disso, investi-los em parcerias locais. A Unilever visa aumentar a disponibilidade 
de óleo de palma sustentável certificado (CSPO) e aumentar a escala de fornecimento direto de 
pequenos produtores. O modelo, chamado de “Produzir e Proteger” é uma tentativa de transformar 
a cadeia de produção agrícola. Essa abordagem faz uso de recursos governamentais e estruturas 
locais de suporte para implementar treinamento e certificação, para apoiar plantações locais e criar 
sistemas de monitoramento nos níveis distrital e provincial. Abordagens jurisdicionais vão certificar 
o óleo de palma por vilas inteiras, priorizando pequenos agricultores e colaborando com governos 
e produtores para certificar a produção de óleo de palma e salvaguardar comunidades e florestas.

BENEFÍCIOS DAS AÇÕES DE EMPRESAS PARA O AVANÇO 
DAS METAS NYDF

As companhias signatários apresentaram uma grande gama de benefícios advindos das suas ações 
florestais. Ações relacionadas aos negócios e às cadeias produtivas resultaram em vários benefícios 
incluindo a melhora na reputação e no gerenciamento do risco reputacional, na responsabilização e 
no engajamento da cadeia produtiva. Além disso, as companhias mostraram benefícios mais amplos 
relacionados às florestas e à biodiversidade que simultaneamente ajudam os negócios, incluindo o 
reconhecimento de que o fornecimento sustentável de commodities depende do uso sustentável do 
solo e das florestas; benefícios relacionados ao desenvolvimento sustentável, especificamente para 
a melhoria na qualidade de vida; benefícios para os direitos, ocupação, parcerias, conscientização e 
empoderamento, incluindo maior colaboração e parcerias, melhor participação e maior conscientização; 
e benefícios para políticas, financiamento e capacitação focando em  políticas melhores e compartilhando 
as melhores práticas. Veja abaixo exemplos das principais ações de empresas que exemplificam os 
vários benefícios em avançar as Metas NYDF.
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Reforestamos, uma ONG criada em 2002, desenvolveu várias iniciativas para acabar com o 
desmatamento, para aumentar o manejo florestal sustentável, e para recuperar a paisagem e aumentar 
a presença de árvores nas cidades. Reforestamos fornece informação e promove a transparência 
para melhorar a tomada de decisão pública e privada, além de criar plataformas de colaboração 
multisetoriais para gerenciar ambientes de forma integrada e articula o ecossistema de negócios 
florestais para desenvolver soluções baseadas na natureza. Entre outras conquistas, a organização 
e seus voluntários plantaram mais de 3 milhões de árvores com a ajuda de 214 empresas do setor 
privado no México. 

BENEFÍCIOS DAS AÇÕES DE ORGANIZAÇÕES NÃO-
GOVERNAMENTAIS PARA O AVANÇO DAS METAS NYDF

As ONGs signatários apresentaram diversos benefícios das suas ações florestais que focaram em quatro 
árias principais: 1) benefícios relacionados a florestas e biodiversidade; 2) benefícios relacionados 
ao desenvolvimento sustentável para geração de empregos e subsistência; 3) maior consciência e 
empoderamento da comunidade sobre direitos, ocupação, parcerias e empoderamento; e 4) melhoria na 
capacitação relativa a políticas e finanças. Veja abaixo os exemplos das principais ações das ONGs que 
exemplificam os vários benefícios no avanço das Metas NYDF.

Agricultura Sustentável para Conservação Florestal: IDESAM

No Brasil, o projeto Café Agroflorestal Apuí foi iniciado pelo Instituto para Conservação e 
Desenvolvimento Sustentável da Amazônia (do inglês Institute for Conservation and Sustainable 
Development of the Amazon – IDESAM) em 2012. Esse projeto tem se mostrado uma solução efetiva 
para retomar a produção sustentável de café ao mesmo tempo em que conserva e recupera a 
floresta Amazônica. O projeto promove agroecologia e agrossilvicultura com o plantio de árvores 
nativas entre as plantações de café como um meio de regenerar a fertilidade do solo, aumentando a 
produção de café e reflorestando a terra. O IDESAM também fornece suporte técnico e capacitação 
para aumentar o valor de mercado do café agroflorestal Apuí e trazer benefícios financeiros aos 
produtores de café, como um meio de subsistência alternativo à criação de gado. Em apenas alguns 
anos o projeto aumentou a produtividade do café em 66 por cento, triplicando o lucro anual de 59 por 
família de agricultores e reflorestando 33 hectares de terra.

Colaboração entre Povos Indígenas e Governos Subnacionais Força Tarefa 
GCF e Instituto Inovação da Terra 

A Força Tarefa dos Governadores para o Clima e Florestas (do inglês The Governors’ Climate and 
Forests Task Force – GCF), com o apoio do Instituto Inovação da Terra (do inglês Earth Innovation 
Institute) vêm estreitando o relacionamento entre governos subnacionais e povos indígenas e 
comunidades locais (IPLCs, em inglês) nos compromissos da Declaração de Rio Branco com a 
criação do Comitê Global para Povos Indígenas e Comunidades Locais da GCF. Esse comitê é 
uma plataforma para governos e IPLCs colaborarem e avançarem no comprometimento mútuo de 
reduzir o desmatamento e ajudar no desenvolvimento de baixas emissões no campo. Por essa 
plataforma os membros da Força-Tarefa GCF votaram unanimemente em 2018 em cooperar com os 

AÇÕES DE ORGANIZAÇÕES NÃO-GOVERNAMENTAIS 
PARA O AVANÇO DAS METAS NYDF

Representando 45% de todas as ONGs signatários da NYDF, 29 organizações não governamentais 
(ONG) signatários, juntaram-se à Consultoria de signatários NYDF e apresentaram 49 ações no total. As 
ONGs apresentaram vários projetos e programa focados em restauração e reflorestamento, em alguns 
casos indo além da restauração da floresta nativa, para também incluir restauração de áreas de turfa, 
plantações florestais, agrossilvicultura e pasto de silvicultura. Ações relacionadas à conservação e uso da 
terra também foram contempladas, especialmente educação e atividades de divulgação, e conservação 
da vida selvagem, bem como ações relacionadas aos direitos e garantias do Consentimento Livre, Prévio 
e Informado – CLPI e direitos gerais de defesa e divulgação das florestas.  Por fim, as ONGs tiveram 
múltiplas atividades focadas em carbono e clima, incluindo projetos de escala REDD+ e desenvolvimento 
de baixo carbono, bem como ações relacionadas à agricultura e commodities focadas em meios de 
subsistência alternativos e transparência da cadeia de produção. Tanto ONGs nacionais quanto 
internacionais identificaram uma gama de ações sendo implementadas de acordo com as metas NYDF, 
principalmente através de programas, projetos, pesquisa ou atividades de produção de conhecimento. 
As ações das ONGs normalmente ocorreram nos níveis global e jurisdicional/subnacional. Veja abaixo os 
exemplos das principais ações das ONGs para avançar as Metas NYDF.

Agricultura e Cadeias de Produção Sustentáveis: Conservação Internacional

Projetos sustentáveis de produção agrícola livre de desmatamento e fornecimento de commodities 
são os principais exemplos apresentados pelas ONGs signatários e incluem ações em várias regiões e 
cadeias de produção de commodities. Na Sumatra do Norte, Indonésia, a Conservação Internacional 
é parte da Coalizão para Subsistência Sustentável (do inglês Coalition for Sustainable Livelihoods) no 
combate ao desmatamento na extração do óleo de palma. A Coalizão para Subsistência Sustentável 
junta corporações parceiras como Pepsi, Unilever e Mars, governos nacionais e subnacionais e 
ONGs locais para que todas as partes interessadas acordem em um plano de ação que priorize a 
proteção de 1 milhão de hectares na Sumatra do Norte, focando em áreas sob maior risco para serem 
protegidas nos próximos anos. Por meio de um plano de ação consensual que inclui o governo e 
demais partes interessadas o objetivo é juntar os principais atores para terem um plano concreto de 
ação que esteja diretamente ligado à legislação indonésia.
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Os povos indígenas da Bacia Amazônica propuseram um conceito de REDD+ Indígena Amazônico 
(RIA) em todos os 9 países da Amazônia, começando com o Suriname, Guiana, Brasil, Peru, Colômbia e 
Equador. O conceito foi proposto como uma contribuição para o modelo convencional REDD+, levando 
em consideração as baixas taxas de desmatamento nos territórios indígenas. A RIA propõe que o 
REDD+ seja implementado nos territórios indígenas ao integrar os projetos de vida das populações 
indígenas e permitindo que os guardiões da floresta participem efetivamente. Esse trabalho está 
progredindo em diferentes países. No Peru o Programa REDD+ Indígena em Madre de Dios está sendo 
implementado pela FENAMAD e pela AIDESEP, e pode ser replicado por toda a Amazônia, dependendo 
do apoio dos governos e dos políticos. O REDD+ Indígena está sendo desenvolvido também com a 
Reserva Comunal Amarakaeri. A próxima fase do REDD+ Indígena está ligado ao esforço da COICA 
para abranger as comunidades locais e os povos indígenas como parte da UNFCCC.

A Fundação dos Povos Indígenas para Educação e o Ambiente (IPF, em 
inglês) 

A Fundação dos Povos Indígenas para Educação e o Ambiente (IPF) trabalha para resolver o conflito 
entre a terra e o uso de recursos naturais entre autoridades de parques e membros da comunidade, 
focando em áreas que estão drasticamente reduzidas como a Parque Nacional Obluang e o Parque 
Nacional Inthanon em Chang Mai, na Tailândia. Além disso, estão sendo realizados processos para 
uma pesquisa de uso de solo e para traçar um novo limite de área protegida para assegurar que 
ela não se sobreponha às terras das comunidades. Um componente essencial desse trabalho é 
aumentar a colaboração entre todas as partes interessadas com as que vivem na bacia hidrográfica 
de Mae Tia Mae Tae, para continuar monitorando a situação da floresta e as práticas de uso da terra 
e conciliar os interesses com melhoria na comunicação e na participação.

Os povos indígenas e as comunidades têm cuidado de forma contínua da 

floresta através de suas práticas tradicionais e atividades diferenciadas, 

como patrulha florestal, construção e manutenção de uma faixa corta-fogo 

e transmissão de conhecimento dos mais velhos para os mais jovens.

– IPF

BENEFÍCIOS DAS AÇÕES DE COMUNIDADES INDÍGENAS 
E LOCAIS PARA O AVANÇO DAS METAS NYDF

Os povos indígenas e as comunidades locais signatários apresentaram infinidade de benefícios das suas 
ações florestais, focando em particular nos benefícios relacionados ao desenvolvimento sustentável, 
incluindo trabalho e meios de subsistência, melhoria na qualidade de vida, garantia de comida, garantia 
de água e redução da pobreza, benefícios normalmente negligenciados pelos outros grupos signatários. 
Outros benefícios destacados incluíram a biodiversidade; redução do desmatamento; melhoria nas 
políticas; financiamento e capacitação, inicialmente para custeio e financiamento; e o compartilhamento 
das melhores práticas. Esse grupo também indicou benefícios relacionados aos direitos; ocupação; 
parcerias; conscientização e empoderamento, reconhecendo que mais precisa ser feito para aumentar 
a colaboração e as parcerias e melhorar a participação da população indígena e das comunidades 
locais.  Veja os exemplos abaixo das principais ações dos povos indígenas e comunidades locais que 
exemplificam os muitos benefícios do avanço das Metas NYDF.

Princípios Orientadores para Colaboração e Parceria Entre Governos Subnacionais, Povos Indígenas 
e Comunidades Locais, que fornece as premissas universais nos quais governos e IPLCs podem 
trabalhar juntos para combater o desmatamento e a mudança climática e para respeitar os direitos 
dos povos indígenas e das comunidades da floresta. Os Princípios também foram endossados por 
18 organizações que representam os IPLCs por todos os trópicos.

AÇÕES DE COMUNIDADES INDÍGENAS E LOCAIS PARA O 
AVANÇO DAS METAS DA NYDF

O Secretariado da Plataforma NYDF conversou com 11 organizações dos povos indígenas, a metade de 
todos os signatários que representavam as associações dos povos indígenas, indicando 18 exemplos 
de ações para alcançar as Metas NYDF. Os povos indígenas e as comunidades locais estão no centro 
dos esforços de proteção e restauração das florestas, e pedem para uma mudança geral na alocação 
de recursos, para assegurar que esses recursos cheguem às pessoas que fazem o trabalho no local de 
proteção das florestas.  Para ganhar esses direitos e reconhecimento, as populações indígenas - além 
dos seus imensos esforços práticos para conservar a floresta, por meio de iniciativas de manejo de 
comunidades na floresta, de projetos de restauração e de utilização de práticas tradicionais - gastam 
uma grande parte do seu tempo advogando pelos seus direitos e pela proteção das suas terras, além 
de oferecendo suporte para capacitação dos seus companheiros indígenas. Além disso, eles estão 
advogando pela implementação de processos participativos que deem aos indígenas a autoridade para 
proteger suas florestas. Os povos indígenas também têm estado muito atentos e participado ativamente 
nas iniciativas de mudança climática e processos REDD+, em ambos os casos advogando pelo FPIC e 
pela possibilidade da inclusão dos povos indígenas na implementação da REDD+. Veja abaixo exemplos 
das principais ações dos povos indígenas e comunidades locais no avanço das Metas NYDF.

Cuencas Sagradas - Iniciativa das Nascentes Sagradas: COICA

Os povos indígenas e as comunidades locais demonstraram a habilidade de colaborar com 
iniciativas regionais para proteger grandes áreas de floresta, incluindo a Cuencas Sagradas - 
Iniciativa das Nascentes Sagradas. A iniciativa é liderada por três federações indígenas amazônicas; 
CONFENIAE (Equador), AIDESEP (Peru) e COICA (Coordenadoria das Organizações Indígenas da 
Bacia do Amazonas) e suas organizações parceiras nacionais e internacionais, e busca avançar na 
administração e governança indígena e biorregional dessa vasta região. A Iniciativa das Nascentes 
Sagradas da Amazônia está construindo uma visão compartilhada entre as populações indígenas, 
ONGs, a comunidade filantrópica, empreendedores sociais e governos via o estabelecimento de 
uma região protegida bi-nacional, fora do alcance de extração de recursos em escala industrial, 
e governada de acordo com os princípios tradicionais indígenas de cooperação e harmonia para 
promover uma relação de mútua melhoria entre humanos e Terra.

Terras gerenciadas por indígenas no Quênia: Fundo Yiaku Laikipiak  

Um exemplo notável de uma comunidade indígena obtendo o direito de acesso à terra é o da tribo 
Yiaku na floresta Mukogodo no Quênia. Eles conseguiram manter a floresta Mukogodo intacta apesar 
da tendência de diminuição das florestas no Quênia devidos aos seus esforços na administração 
florestal, estratégias de gerenciamento de conservação e uso de conhecimento, governança e 
cultura tradicionais. O gerenciamento florestal Yiaku fornece um modelo que pode ser replicado em 
outras comunidades. 
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Na RECOFTC, acreditamos que as populações locais são a chave para 

manejo florestal sustentável, para acabar com o desmatamento e a mudança 

climática e para atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável 

(SDGs, em inglês). Nós buscamos assegurar que 5,9 milhões de indígenas 

e povos locais tenham as habilidades e a influência que eles precisam para 

protegerem-se da injustiça e da degradação da terra. Estamos trabalhando 

com comunidades locais, assim como com governos e o setor privado, para 

mudar a dinâmica de poder na região da Ásia-Pacífico para empoderar a 

população local e melhorar a governança florestal. Os países na região 

estão fazendo progressos significativos. Cada vez mais, eles percebem que 

podem alcançar as SDGs ao empoderar as comunidades locais e eles estão 

começando a se comprometer a delegar o manejo de grandes áreas de 

terra para a população local. Essas mudanças importantes não acontecerão 

da noite para o dia, claro. Mas, Indonésia, Laos e outros estão assumindo 

compromissos significativos agora.

— RECOFTC

Florestas Comuns às Vilas e Propriedade Coletiva: Fundação Maleya

A iniciativa Floresta Comum às Vilas nas Colinas Chittagong apoia a propriedade coletiva da terra e 
das florestas e o uso de sistemas tradicionais de terra comunitária, fornecendo uma estrutura para 
posse coletiva onde todos nas vilas participantes têm acesso para coletar os recursos florestais para 
sua subsistência. O modelo de floresta comum às vilas, ajuda nas necessidades de consumo de 
todos os vilarejos com o intuito de oferecer suporte às necessidades locais de comida, combustível, 
remédios e água.

Mapeando Territórios de Populações Indígenas e ICCAs: REPALEAC e FIYA

A Rede de Povos Indígenas e Comunidades Locais para Manejo Sustentável de Ecossistemas 
de Florestas na África Central (REPALEAC) está ajudando a mapear a conservação de áreas 
conservadas de comunidades indígenas (ICCAs), que gera inúmeros benefícios incluindo proteção 
florestal, fortalecimento da subsistência e fortalecimento dos direitos das comunidades e dos povos 
indígenas sobre seus respectivos territórios. De forma similar, o Foro Indígena de Abya Yala (FIYA) 
vem trabalhando na América Central em La Moskitia, Honduras, onde eles lutam para proteger suas 
florestas. Esse é um bom exemplo de processos governamentais de mapeamento de territórios 
indígenas com o objetivo de fornecer títulos de propriedade. Como resultado desses esforços o 
governo instituiu a terra como propriedade da comunidade. Nesse processo, comunidades usaram 
protocolos comunitários para se envolver com governos e outras partes interessadas que podem ser 
copiados e adaptados para serem usados em outros lugares para ajudar na obtenção de títulos de 
terras pela comunidade.

Subsistência Local e Proteção Florestal RECOFTC

RECOFTC é uma organização sem fins lucrativos, especializada em capacitação e desenvolvimento 
de comunidades silvícolas. Eles acreditam em um futuro no qual as pessoas vivem de forma 
igualitária e sustentável em ambientes florestais saudáveis e resilientes. A organização possui uma 
abordagem de longo prazo, inclusiva e voltada ao ambiente para ajudar comunidades locais a 
garantir seus direitos à terra e aos recursos, para acabar com o desmatamento, para encontrar meios 
de subsistência alternativos e promover igualdade de gêneros. A RECOFTC foca no fortalecimento 
tanto das atividades de subsistência quanto no manejo florestal. Em todos os seus países-foco, a 
RECOFTC estabeleceu mecanismos com múltiplas partes interessadas que fornecem um ambiente 
legal mais forte, instituições mais fortes e melhor governança para ajudar comunidades de florestas 
e silvícolas.
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ALCANZAR LOS 
OBJETIVOS DEL 

NYDF: DIFICULTADES 
Y CONDICIONES 

FAVORABLES



36 37a necessidade de mais treinamento e compartilhamento de conhecimento, além de mais pesquisa e 
evidência ou conhecimento para tomar decisões. Para os povos indígenas, esse compartilhamento de 
conhecimento incluiu mais plataformas para compartilhar seu conhecimento ecológico tradicional como 
chave para a conservação das florestas tropicais. Os desafios de monitoramento, rastreamento e criação 
de relatórios incluíram dificuldades no rastreamento de cadeias de suprimentos, desafios ao relatar o 
progresso e desafios no envolvimento e na garantia de transparência com os pequenos fornecedores 
a montante. Os desafios de planejamento e implementação incluíam restrições de tempo e recursos 
para o planejamento, falta de suporte à implementação, falta de parcerias e tecnologia insuficiente. 
Os signatários destacaram o conhecimento, a capacitação, o planejamento e a implementação como 
condições favoráveis essenciais e atuais para seu progresso, bem como monitorar e rastrear em uma 
extensão um pouco menor.

Desafios e condições favoráveis financeiros: Os desafios do financiamento público e do setor privado 
foram destacados igualmente pelos signatários, embora esse desafio seja o menos mencionado entre 
todos os desafios. Os signatários também reconheceram que não se trata apenas de mobilizar novos 
financiamentos para florestas e restauração florestal, mas também de transferir financiamentos e subsídios 
que estão impulsionando o desmatamento em direção a objetivos e práticas de conservação.

Desafios sistêmicos: Vários signatários descreveram um desafio sistêmico das demandas sociais, 
econômicas e ambientais concorrentes, assim como o desenvolvimento econômico, como estando 
em desacordo com a proteção ou valorização da natureza. signatários descreveram a necessidade 
de internalizar e integrar o valor da natureza e citaram uma compreensão insuficiente do valor das 
florestas em vários setores. Os signatários dos povos indígenas valorizam as florestas como necessárias 
para a vida, mas acham que outros valorizam as florestas pelo lucro. Os signatários mencionaram a 
necessidade de “coibir a indústria”, resistir ao modelo de desenvolvimento “receita e lucro de curto 
prazo”, desenvolver “economias de conservação” e “contabilidade verde” e mudar de “finanças cinza 
para verde”. Os signatários citaram a complexidade da cadeia de suprimentos e a perda de mercado 
como um desafio sistêmico, assim como quando os fornecedores mudam para jurisdições com regras 
menos rígidas para continuar as práticas ou quando empresas importam desmatamento sem saber. Os 
signatários também são desafiados por questões de sistemas ambientais sistêmicos, como mudanças 
climáticas, induzindo aumentos em desastres naturais e incêndios florestais, e questões sociais, como 
crescimento populacional esmagador, guerra e conflito.

Surgiu uma dualidade interessante na comparação dos desafios e das condições favoráveis citadas 
pelos signatários. Os signatários observaram que essas categorias de governança, política, técnica e 
financeira tinham o potencial de impedir o progresso quando eram limitados e apoiar o progresso quando 
eram abundantes. 

DESAFIOS E CONDIÇÕES FACILITADORAS PARA 
ALCANÇAR AS METAS NYDF

Signatários que participaram da consulta relataram mais de 280 desafios e 220 condições favoráveis para 
reduzir o desmatamento e expandir a proteção florestal, a restauração florestal e o uso sustentável da terra. 
Os principais desafios discutidos pelos signatários se enquadram em quatro categorias principais: política 
e governança fracas; falta de capacidade técnica e conhecimento; fundos e financiamentos insuficientes; e 
restrições sistêmicas relacionadas à demanda global por produtos florestais, responsabilidade de múltiplas 
partes interessadas e sistemas legais (Figura 3), o que está alinhado com as descobertas da Avaliação 
Global da NYDF em direção ao progresso no alcance das metas da NYDF.12 Da mesma forma, metade das 
condições favoráveis citadas pelos signatários se concentra no apoio a políticas e governança, enquanto a 
outra metade se concentra em condições favoráveis financeiras e técnicas (Figura 4).

Desafios e condições favoráveis de política e governança: Mais de 40% dos desafios mencionados pelos 
signatários estavam relacionados à política e governança. Isso inclui falta de vontade política, Estado de 
direito fraco, falta de transparência e participação local, desafios na adoção e alinhamento de políticas 
e falta de colaboração entre setores e partes interessadas. É notável que, embora política e governança 
estejam intrinsecamente ligadas, a maioria dos signatários mencionou ser desafiada pela governança em 
particular. Esse foco em governança, acima da política, destaca a importância dos tomadores de decisão, 
que têm autoridade para apoiar e aplicar políticas, e seu papel crítico no progresso do endossador. Da 
mesma forma, política e governança também foram citadas como as principais condições favoráveis, em 
particular a vontade política, para apoiar o progresso dos signatários.

Desafios e condições favoráveis técnicos: A falta de capacidade técnica constituiu quase um quarto dos 
desafios identificados, especificamente, a falta de capacidade técnica relacionada ao conhecimento e 
capacitação, monitoramento e avaliação, planejamento e implementação. Os desafios de conhecimento 
e capacitação incluíram uma menção frequente da necessidade de maior padronização de ferramentas, 
medidas, definições e alinhamento de metodologias, fontes de dados e estatísticas. Também incluiu 

12 NYDF Assessment Partners. (2019). Protecting and Restoring Forests: A Story of Large Commitments Yet Limited Progress – Five 
Years After the New York Declaration on Forests. Climate Focus (coordinator and editor). Accessible at www.forestdeclaration.org.  



38 39Figura 5: Condições favoráveis para alcançar as Metas da NYDFFigura 4: Desafios para alcançar as Metas da NYDF
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40 41Padrões e Monitoramento Florestal: Guiana

Monitoramento florestal confiável, consistente e transparente é essencial para que os governos 
avaliem as mudanças e perdas florestais, identifiquem padrões de conformidade e determinem os 
fatores que causam o desmatamento e as áreas geográficas prioritárias para ação. Na Guiana, o 
Plano de Ação para a Aplicação da Lei, Governança e Comércio no Setor Florestal (FLEGT, na sigla 
em inglês) da União Europeia é um componente essencial do programa de governança florestal, 
que desde novembro de 2018 inclui um acordo com a UE para a implementação de padrões de 
legalidade. A Guiana exige ainda que o Sistema de Monitoramento de Relatórios e Verificação (MRVS, 
na sigla em inglês) monitore a perda de florestas e os fatores causadores da perda, apoiados pelo 
Acordo Guiana/Noruega. 

CONDIÇÕES FACILITADORAS DE AÇÕES DE GOVERNOS 
PARA O AVANÇO DAS METAS NYDF

Signatários do governo nacional e subnacional observaram diversas condições favoráveis, com um 
foco particular na vontade política, finanças públicas, o papel da adoção e alinhamento de políticas e 
os componentes essenciais de governança da vontade política, colaboração e transparência. Veja os 
exemplos abaixo das principais ações dos governos que aproveitam várias dessas condições favoráveis 
para o avanço das Metas da NYDF.

Abordagens Jurisdicionais do REDD+: Amapá Brasil

No Brasil, por meio da Força Tarefa dos Governadores para o Clima e Florestas, em parceria com 
o PNUD, a Conservação Internacional e com apoio da Agência Norueguesa de Cooperação para 
o Desenvolvimento (NORAD, na sigla em inglês), o estado do Amapá está criando um sistema 
jurisdicional de serviços ambientais para fortalecer seus programas florestais e incentivar a 
conservação florestal. Isso foi reforçado por um ambiente político favorável que apoiou o progresso 
com nove estados alinhados para formar um consórcio de governadores da Amazônia e um foco em 
salvaguardas sociais e ambientais, embora ainda existam desafios para sistemas de conhecimento, 
monitoramento, acesso a recursos e capacidade técnica. 

DESAFIOS DE GOVERNOS PARA O ALCANCE DAS METAS 
NYDF

Governos falaram mais sobre os desafios de política e governança, em particular eles frequentemente 
citaram o Estado de direito, incluindo a necessidade de mais patrulha, fiscalização e transparência, 
incluindo desafios na criação de modelos locais e meios de subsistência alternativos, bem como a 
participação total de indígenas e comunidades locais como principais desafios. Governos foram os mais 
propensos, entre os grupos signatários, a mencionar desafios sistêmicos econômicos e, em particular, falar 
sobre os desafios sistêmicos das demandas sociais, financeiras e ambientais concorrentes. Maior pressão 
no uso da terra por usuários concorrentes, bem como o desafio de precisar uma avaliação econômica 
mais eficaz das florestas para fornecer incentivos à proteção. Os governos também mencionaram o 
financiamento público como um grande desafio, bem como as questões de adoção de políticas, 
alinhamento de políticas e prestação de contas. Os desafios de capacidade no monitoramento florestal, 
conhecimento sobre questões específicas em torno da sustentabilidade, treinamento, planejamento e 
implementação de ações florestais foram destacadas. Mudar as administrações governamentais foi um 
desafio importante destacado por todos os signatários. A constante mudança na administração dificulta a 
proteção da floresta devido a mudanças nas prioridades políticas. Veja os exemplos abaixo das principais 
ações dos governos que enfrentam esses desafios e avançam nas Metas da NYDF.

Alinhando Florestas e Mudança Climática: Quênia e Califórnia

A relação científica entre florestas e mudança climática, como parte do ciclo do carbono, é conhecida 
há décadas. Nos últimos anos, o reconhecimento da importância das florestas e a variedade e escala 
de ações necessárias para alcançar as metas do Acordo de Paris têm aumentado13. No entanto, em 
muitos países, a prestação de contas e mandato ou autoridade para responder são frequentemente 
separadas em silos de administração. Para garantir que as ligações entre clima e florestas estejam 
sendo feitas no Quênia, o governo desenvolveu um pacote de políticas climáticas nacionais para 
fortalecer as capacidades das instituições no Quênia, incluindo o Plano Nacional de Ação sobre 
Mudanças Climáticas, alinhando instituições que trabalham com mudança climática e florestas. A 
Política Florestal a Leitambém estão sendo revisadas para garantir que sejam totalmente responsivas 
às aspirações florestais nacionais e ser, particularmente, favorável a medidas efetivas para enfrentar 
os fatores de desmatamento e degradação florestal, ao mesmo tempo promovendo a reabilitação de 
áreas degradadas e o aumento da cobertura de árvores e florestas no país. 

Essas políticas compartilham um objetivo comum, impulsionado pela 

Constituição e pelo plano nacional de desenvolvimento, de aumentar e 

manter a cobertura florestal acima de 10 por cento.

— Quênia

No nível subnacional da Califórnia, EUA, o Estado está avaliando as ações necessárias nas 
paisagens da Califórnia para ajudar a cumprir as metas de neutralidade de carbono e resiliência 
do Estado. Esse esforço faz parte de uma estratégia abrangente desenvolvida pela administração 
de recursos e agências ambientais para consideração do governador, que inclui contribuições de 
emissões e sequestro paisagístico, além de reduções contínuas nas emissões de gases de efeito 
estufa provenientes de fontes industriais.

13  IPCC (2019). IPCC Special Report on Climate Change and Land. https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2019/08/SRCCL-
leaflet.pdf
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O desmatamento associado às necessidades básicas é frequentemente resultado da pobreza 
e da falta de oportunidades de subsistência. Uma empresa, Felleskjøpet Agri, compartilhou que 
agricultores precisam de mais apoio durante as mudanças nas políticas; por exemplo: �No Brasil, 
agricultores receberam terras para se desenvolver e agora estão sendo informados que não poderão 
mais produzir - eles não estão sendo compensados. É importante compensar os agricultores 
que provavelmente terão que parar de produzir em algumas áreas.� Esta empresa agora inclui a 
distribuição de certificados de pequeno proprietário, através da Mesa Redonda de Óleo de Palma 
Sustentável (RSPO, na sigla em inglês), como parte de sua iniciativa sustentável do óleo de palma, a 
fim de atender à necessidade de apoio alternativo aos meios de subsistência. 

Reivindicações de Terras: PT. Rimba Makmur Utama

Outra empresa, a PT. Rimba Makmur Utama, mencionou que o “desafio na Indonésia e provavelmente 
do resto do mundo, está sobrepondo reivindicações de terras. Para impedir que isso acontecesse, já 
tínhamos um mapa participativo [das comunidades] antes da concessão da licença à empresa”. Em 
outras palavras, se um governo concede concessões a uma empresa para o uso produtivo da terra, mas as 
comunidades locais que a ocupam não têm reconhecimento legal da posse, então a comunidade carece 
do poder de proteger suas terras e a empresa enfrenta riscos financeiros e de reputação decorrentes 
da apropriação de terras e operando com práticas insustentáveis. Um forte processo de Consentimento 
Livre, Prévio e Informado (CLPI), principal desafio enfrentado pelos povos indígenas e comunidades 
locais, ajudaria bastante a aliviar esse problema e criaria menos riscos para comunidades e empresas.

Governança, Aplicação da Lei e Setor Privado: Kellogg’s

As estruturas legais e a aplicação da legislação estabelecida são particularmente desafiadoras em 
alguns países florestados. Várias empresas signatários da NYDF, incluindo a Kellogg’s, falaram da 
necessidade do respeito às leis florestais nacionais e locais e da penalização de violações e crimes 
florestais, observando que as empresas têm um papel, mas só podem responsabilizar os grupos em 
certa medida. 

Apoio de Doadores: Alemanha e Noruega

Diversos países doadores apresentaram ações que fornecem apoio financeiro aos países florestados 
como atividades essenciais para reduzir o desmatamento. Um exemplo é o apoio da Alemanha 
à Plataforma Global da Declaração de Nova Iorque sobre Florestas e o financiamento para a 
Restauração da Paisagem Florestal, que é complementado ainda pelo apoio financeiro a cadeias 
de suprimentos livres de desmatamento, prontidão para o REDD+ e pagamentos baseados em 
desempenho. Em 2008, o Ministério do Clima e do Meio Ambiente Norueguês lançou sua Iniciativa 
Internacional de Clima e Floresta da Noruega (NICFI, na sigla em inglês), prometendo até três bilhões 
de coroas norueguesas por ano para ajudar a salvar as florestas tropicais e as pessoas que vivem 
dentro e próximas a ela.  A estratégia da Noruega para combater o desmatamento e a degradação 
global e cumprir as metas climáticas envolve o engajamento de governos nacionais e subnacionais, 
sociedade civil e setores corporativos. O mecanismo de financiamento do NICFI, bem como o amplo 
apoio político do parlamento em relação às florestas e ao clima, contribuiu para a liderança da 
Noruega na conservação florestal global. 

O objetivo da Noruega com o setor privado é garantir cadeias de suprimentos livres de desmatamento 
e incentivar o desenvolvimento de baixo carbono, inclusive na agricultura, o principal motor do 
desmatamento tropical.14 Em 2014, após endossar a Declaração de Nova Iorque sobre Florestas, 
eles realizaram uma reunião especial com empresas norueguesas para incentivá-las a endossar a 
declaração e afirmar seu movimento em direção a cadeias de suprimentos livres de desmatamento. 
Diversas empresas norueguesas de alimentos para animais observaram, nas consultas informais 
com o Secretariado da NYDF, que esta reunião com o governo motivou o endossamento da NYDF. 
Da mesma forma, organizações de povos indígenas que endossam o NYDF citaram que as iniciativas 
do NICFI, em particular, eram uma condição favorável para ações em direção às metas do NYDF. 

A Noruega está engajando empresas para mudar suas cadeias de suprimentos; mas também estão 
agindo com seus próprios impactos no desmatamento associado aos produtos consumidos na 
Noruega, declarando que o risco de desmatamento deve ser considerado nos contratos públicos. 

DESAFIOS DE EMPRESAS PARA ALCANÇAR AS METAS NYDF

As empresas citavam desafios de política e governança com mais frequência, seguidos de desafios técnicos 
e depois sistêmicos. A vontade política da alta gerência foi mencionada por várias empresas como um dos 
principais desafios, refletindo a necessidade de CEOs e gerentes administrarem e aplicarem os compromissos 
e políticas da cadeia de suprimentos da empresa em todos os departamentos e em toda a cadeia de 
suprimentos. Os signatários das empresas também expressaram a necessidade de mais patrulha, aplicação 
e cumprimento das leis e políticas florestais, a fim de garantir que a extração e produção a montante seja 
rastreável, transparente e compatível com seus compromissos de sustentabilidade. O feedback demonstrou 
a necessidade de políticas e fiscalização por parte dos países produtores e consumidores, a fim de regular 
a oferta e a demanda de produtos florestais para garantir que sejam sustentáveis e livres de desmatamento.

As empresas observaram a falta de conhecimento técnico e capacidade como um desafio, mais do 
que qualquer outro grupo de signatários, pois muitas empresas estão achando difícil rastrear e relatar 
de maneira precisa e completa suas cadeias de suprimentos muitas vezes complicadas. Eles também 
mencionaram desafios no envolvimento com pequenos fornecedores a montante. Da mesma forma, as 
empresas relataram um problema sistêmico da complexidade da cadeia de suprimentos e do vazamento 
de mercado como barreiras. Por fim, as empresas mencionaram os desafios financeiros, menos do que 
todos os outros grupos signatários. Veja os exemplos abaixo de ações importantes de empresas que 
enfrentam esses desafios e avançam nas Metas da NYDF.

14  Norad, “Driving Companies towards Deforestation-Free Supply Chains.”



44 45México e criou a ONG Reforestamos México. Em 2007, lançou seu programa global ‘Comprometidos 
com o Meio Ambiente’, hoje conhecido como Pilar Planeta (the Planet Pillar). Além de garantir que 
suas plantas operem de maneira responsável com o meio ambiente, em 2014 a empresa também 
começou a concentrar seus esforços na compreensão de seus impactos nos ecossistemas por meio 
da cadeia de suprimentos de commodities. Desde então, o Grupo Bimbo desenvolveu duas políticas 
principais: Política global de óleo de palma) e a Política Global de Agricultura Sustentável.

DESAFIOS DE ORGANIZAÇÕES NÃO-GOVERNAMENTAIS 
PARA O AVANÇO DAS METAS NYDF

ONGs signatários concentraram-se nos desafios de política e governança, em particular no desafio de 
colaboração e da vontade política, e destacaram igualmente desafios técnicos, como o compartilhamento 
limitado de conhecimentos e de capacidades e barreiras para o planejamento de implementações, além 
de desafios financeiros que citam fundos públicos, privados e financiamento geral para florestas. Veja 
os exemplos abaixo das principais ações de ONGs que enfrentam esses desafios e avançam nas Metas 
da NYDF.

Transparência na Aplicação de Leis na Perspectiva das ONGs: Global Canopy

A aplicação da lei é um desafio crítico citado pelos signatários e necessário nos países produtores 
e consumidores para proteger florestas e combater o desmatamento no local. Uma ONG global, 
Global Canopy, declarou: “há a necessidade de que mais empresas assumam compromissos e que 
estes sejam implementados em toda a cadeia de suprimentos, inclusive nos países/áreas produtoras. 
Gostaríamos também de ver regulamentos mais rigorosos sobre o que o país consumidor permite 
que seja importado - uma diligência mais forte deve ser exigida.” Sem aplicação de lei e com uma 
corrupção contínua, as políticas e métodos para o manejo sustentável da terra e da floresta não 
podem ser implementados nem os benefícios podem ser alcançados. As ONGs estão se coordenando 
para fornecer evidências de crimes florestais e destacar os defensores florestais das comunidades 
indígenas e locais, reconhecendo que este é um passo inicial importante para combater o crime 
florestal, com o objetivo a longo prazo de melhorar a governança florestal, a aplicação de leis e o 
Estado de direito. O desafio contínuo é que o progresso na aplicação da lei tem sido lento nos países 
de florestas tropicais, em um momento em que são necessárias ações urgentes para enfrentar a crise 
climática e o papel do desmatamento.

Acesso ao Financiamento: GCF Task Force

Desafios financeiros envolviam uma necessidade geral de financiamento, bem como menção 
específica ao desafio de trabalhar com governos, comunidades ou outras partes interessadas locais 
para desenvolver capacidade, fornecer assistência técnica, conduzir análises e desenvolver diretrizes 
de política quando o financiamento que apoia essas atividades é limitado ou ineficientemente 
alocado ou gerenciado; levando a resultados temporários ou abaixo do ideal. A Força Tarefa de 
Governadores para o Clima e Florestas (GCF Task Force, em inglês) destacou como o desafio 
principal a falta de financiamento para os governos e a dificuldade que isso representa para os 
países terem acesso às ferramentas necessárias para impor leis significativas de proteção ambiental, 
bem como desenvolver planos espaciais e sistemas de monitoramento. Financiamento para governos 
subnacionais é particularmente escasso e o financiamento que flui normalmente vem com pré-
condições e disposições que dificultam a despesa eficiente. 

CONDIÇÕES FACILITADORAS DE AÇÕES DE EMPRESAS 
PARA O AVANÇO DAS METAS NYDF

As empresas observaram que políticas e governança eficazes, especificamente políticas fortes, 
colaboração e governança nos países onde operam, e uma forte vontade política dos governos, 
assim como da alta administração da empresa, eram uma condição importante para o sucesso na 
implementação de seus compromissos florestais.  Empresas signatários foi o grupo líder a caracterizar 
a prestação de contas como uma condição favorável e também reconheceram o papel das finanças, 
particularmente as finanças privadas, para o alcanço das Metas da NYDF. Além disso, as empresas 
enfatizaram a importância das condições favoráveis, como o acesso ao conhecimento e capacitação, 
suporte ao planejamento, implementação, monitoramento e rastreamento consistentes. Veja os exemplos 
abaixo das principais ações de empresas que aproveitam essas condições favoráveis para o avanço nas 
Metas da NYDF.

Participação do CEO e Vontade Política: Denofa

Denofa é uma dessas empresas norueguesas que ingressaram na consulta da NYDF e a única 
empresa a ter participação do CEO na consulta. A empresa observou a importância do suporte do 
CEO, bem como do governo. Eles citaram a importância do apoio da Noruega à conservação das 
florestas e que, quando o governo realiza reuniões e diálogos com várias partes interessadas, eles 
são muito mais eficazes porque as empresas estão mais dispostas a participar. A Denofa mencionou 
sua interação com o Compromisso norueguês de soja e florestas como uma ação chave que ajudou 
a catalisar a consecução das metas da NYDF.

Vontade Política e Legado: Grupo Bimbo

O Grupo Bimbo, uma empresa varejista de alimentos mexicana, observou a liderança e a vontade 
política de seu CEO como uma condição favorável essencial para uma cadeia de suprimentos 
sustentável. Daniel Servitje assumiu a liderança da empresa em 1997, continuando o legado de seu 
pai e aprofundando ainda mais as ações de responsabilidade social corporativa. Na verdade, ele é 
um dos membros fundadores do Conselho de Conservação para a América Latina, um grupo de 32 
representantes dos setores político e empresarial formado em 2011, sob os auspícios da The Nature 
Conservancy, para proteger a saúde dos ecossistemas da região. Sob a liderança de Daniel Servitje, 
o Grupo Bimbo desenvolveu planos, programas e políticas específicos além deste objetivo. Em 2002, 
a empresa implementou um sistema de gestão ambiental em todas as suas plantas de produção no 



46 47Engajamento e Apoio das Partes Interessadas: Wildlife Conservation Society 
(WCS)

Engajamento e apoio entre grupos interessados é essencial para a ação florestal, que é um compromisso 
de longo prazo que exige trabalhar com várias partes interessadas para criar confiança com base 
na permanência, continuidade, cumprimento de compromissos, mostrando resultados e respeito. 
O WCS falou sobre a necessidade de uma combinação de apoio governamental para ações que 
estão sendo implementadas, sustentadas por estruturas legais de apoio em nível nacional; apoio da 
comunidade local e participação e consentimento local especialmente ativos; engajamento proativo 
com parceiros da sociedade civil local, com forte conhecimento no terreno; e a disposição do setor 
privado de se envolver. Alcance e envolvimento abrangentes entre grupos interessados fortalecem a 
capacidade de qualquer ação florestal. O WCS também destacou o financiamento insuficiente para o 
clima e a biodiversidade e a lacuna na forma como o financiamento climático é realizado, observando 
que as florestas com maior integridade ecológica geralmente não são priorizadas. 

Atividades florestais bem-sucedidas exigem um comprometimento de 

recursos para projetos de conservação baseado no terreno, o que nos 

permite entender as necessidades de capacidade, construir relacionamentos 

políticos e fornecer suporte técnico de longa data ao longo de décadas. Cada 

cenário é diferente e os projetos precisam de uma abordagem personalizada 

para atender às necessidades das partes interessadas locais. 

— WCS

Alinhando Florestas a Abordagens Climáticas e Paisagísticas: WWF

A evolução da agenda clima-floresta tem sido uma condição favorável para o progresso na proteção 
e restauração florestal e uma fonte de apoio nos últimos dez anos. O WWF falou sobre a capacidade 
de alinhar as mensagens da floresta com as prioridades mais amplas de clima e desenvolvimento. O 
momento para a mudança climática e o papel das florestas continua a aumentar sob a Convenção-
Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (UNFCCC, sigla em inglês), que criou espaço 
para conectar a agenda florestal à oportunidade climática e promover diferentes abordagens para 
soluções climáticas, inclusive nas negociações do REDD+ e reconhecimento no Acordo de Paris. 

O WWF falou ainda sobre a capacidade de trabalhar mais no setor de terras e expandir as mensagens 
e atividades da floresta a serem integradas e abordar o desmatamento com o pensamento da 
abordagem da paisagem, reconhecendo que existem forças diferentes que interagem em um local 
e que você precisa investir em diferentes setores para criar mudanças e implementar na escala em 
que as decisões são tomadas. Intervenções precisam ser mais complexas, o que leva mais tempo, 
mas também cria mudanças mais sustentadas em longo prazo. Todos os atores relevantes precisam 
ser engajados para trazer coerência às atividades florestais no terreno.

Vontade Política: Earth Innovation Institute

Em relação à vontade política, todos os signatários observaram que mudando administrações 
governamentais é um desafio fundamental, dificultando ao setor privado, as ONGs, a sociedade civil 
e as comunidades locais a navegar pelas prioridades em mudança. Uma ONG, o Earth Innovation 
Institute, que trabalha em estreita colaboração com governos subnacionais, explicou que muitas 
vezes as prioridades de um novo governo podem mudar substancialmente daquelas do governo 
anterior, devido a mudanças de visões políticas ou outros fatores, incluindo mudanças nas condições 
de mercado, condições econômicas ou políticas externas e até personalidades políticas individuais. 
Transições governamentais, independentemente de quais são as prioridades das antigas e das 
novas administrações, podem atrasar o progresso porque as transições geralmente não são perfeitas. 
Quando a mudança de prioridades prejudica os esforços para proteger e restaurar as florestas e os 
direitos à terra da comunidade, signatários e outros parceiros têm desafios ainda maiores a enfrentar.

CONDIÇÕES FACILITADORAS DE AÇÕES DE 
ORGANIZAÇÕES NÃO-GOVERNAMENTAIS PARA O 
AVANÇO DAS METAS NYDF

As ONGs enfatizaram o poder do financiamento privado para ajudar a catalisar as principais atividades 
florestais, bem como a importância de uma governança forte, incluindo colaboração e engajamento 
com outras partes interessadas, a presença de vontade política e transparência. Finalmente, as ONGs 
citaram condições técnicas, incluindo a implementação de monitoramento e rastreamento, o valor de seu 
papel no compartilhamento de conhecimento e na capacitação, e fortes condições de planejamento e 
implementação como base de suas atividades. Veja os exemplos abaixo das principais ações de ONGs 
que utilizam essas condições favoráveis para o avanço das Metas da NYDF.



48 49Consentimento Livre, Prévio e Informado (FPIC, sigla em inglês): CERDA e 
NGOCE 

Organizações comunitárias e outros signatários que trabalham com comunidades dependentes da floresta 
citaram a falta de Consentimento Livre, Prévio e Informado (FPIC) e participação em processos políticos, 
bem como apoio a comunidades relacionadas à estratégia política e apoio jurídico como um desafio-
chave. Uma ONG (CERDA) que trabalha com e para as minorias étnicas e comunidades dependentes 
da floresta, declarou: “Minorias étnicas e comunidades dependentes da floresta estão enfrentando 
uma grave falta de conhecimento relacionado a direitos, leis e políticas em todos os aspectos” e outra 
(NGOCE) afirmou que há “pouca sinergia entre nós [comunidades dependentes da floresta] e governos”. 
Simplificando, é necessário aumentar o envolvimento dos povos indígenas e comunidades locais para 
garantir sua participação efetiva nas políticas globais, nacionais e locais de conservação florestal e para 
reconhecer modelos e soluções locais que estão impulsionando a mudança. 

Desafios de Conhecimento e Capacitação: CORDS, Tanzânia

Múltiplas respostas de signatários de associações de povos indígenas mencionaram desafios de 
capacitação e conhecimento. Esses desafios incluíram uma menção frequente da necessidade de 
mais padronização de ferramentas, medidas, definições e alinhamento de estatísticas. Também incluiu 
a necessidade de mais treinamento e compartilhamento de conhecimento, além de maior pesquisa 
e evidência ou especialidade para tomar decisões. Povos indígenas não precisam apenas de mais 
treinamento e apoio em seus direitos legais, mas também querem compartilhar seu conhecimento 
ecológico tradicional com o mundo e ter a oportunidade de desenvolver a capacidade de outras 
partes interessadas em interagir com os povos indígenas e entender seus problemas. Para fazer isso, 
suas práticas precisam ser documentadas, traduzidas e apoiadas. Lilian Looloitai, da Community 
Research and Development (CORDS), na Tanzânia, sublinhou que a capacitação é uma questão 
crítica para os povos indígenas, um sentimento ecoado pela maioria dos povos indígenas signatários 
que participaram das consultas aos signatários.

Acesso ao Financiamento: COICA 

Em relação às finanças, os povos indígenas observaram que é difícil para eles obter acesso direto 
ao financiamento climático e florestal e, além disso, que o financiamento não está indo para onde as 
florestas estão desaparecendo mais rapidamente. Juan Carlos Jintiach, da COICA, compartilhou que, 
embora os povos indígenas protejam as florestas em nome do mundo, quase não há financiamento 
dedicado para apoiar seus esforços.

CONDIÇÕES FACILITADORAS DE AÇÕES DE 
COMUNIDADES INDÍGENAS E LOCAIS PARA O AVANÇO 
DAS METAS NYDF

Povos indígenas signatários destacaram a governança como uma condição favorável líder, com forte 
foco no apoio da administração do governo, no Estado de direito, bem como na transparência e vontade 
política, ao possibilitar suas ações. Finanças, incluindo finanças gerais e do setor privado, também foram 
citadas, além das condições técnicas em todo o desenvolvimento de conhecimento e capacidade, 
planejamento e implementação bem-sucedida e o uso de tecnologias de monitoramento e rastreamento 

DESAFIOS DE COMUNIDADES INDÍGENAS E LOCAIS 
PARA ALCANÇAR AS METAS NYDF

Povos indígenas e associações da comunidade local falaram mais sobre questões de política e governança 
do que outros grupos signatários. Pelo menos 50% dos desafios destacados pelas associações de povos 
indígenas se enquadravam nessa categoria, incluindo desafios na garantia da posse da terra e nos direitos 
de acesso a terra, aplicação insuficiente da lei, aumento dos crimes florestais e da invasão agrícola, 
extração ilegal de madeira, concessões da indústria extrativa, que atravessam ou se sobrepõem a suas 
terras, ameaçando seus meios de subsistência e as florestas em que residem. Posse insegura da terra 
e os direitos indeterminados à sua terra são barreiras para povos indígenas governarem e protegerem 
efetivamente seus territórios florestais. Isso também dificulta o direito dos povos indígenas de procurar 
assistência e proteção como defensores florestais. Em alguns casos, leis e políticas discriminatórias estão 
levando à criminalização e violência contra povos indígenas e defensores das florestas. Enquanto povos 
indígenas estão sofrendo violência e criminalização, além do desmatamento e destruição das florestas, a 
urgência de resolver isso não é refletida pelas ações da comunidade internacional ou pelas políticas que 
governam a terra. Por exemplo, um representante de uma organização signatários de povos indígenas 
mencionou um número crescente de comunidades locais defendendo rios e florestas em seus territórios 
e a crescente criminalização e o assassinato desses defensores, tanto homens quanto mulheres.   

Outro desafio de governança observado por povos indígenas é a necessidade geral dos países 
reconhecerem os direitos dos povos indígenas e a falta de consentimento e participação, incluindo o 
Consentimento Livre, Prévio e Informado (FPIC, sigla em inglês), participação em processos políticos 
e acesso a informações legais e políticas. Em termos de política, signatários dos povos indígenas 
reconheceram a necessidade de apoiar meios de subsistência alternativos para agricultores e 
comunidades locais e desenvolver mercados para produtos alternativos e ecológicos.

Muitos dos desafios técnicos mencionados pelos povos indígenas tinham a ver com necessidades de 
conhecimento e capacitação; no entanto, isso não era apenas uma necessidade de mais treinamento 
e apoio, mas também um desejo de transmitir seu conhecimento ecológico tradicional às partes 
interessadas. Muitos signatários falaram sobre a necessidade de documentar, traduzir e obter acesso a 
plataformas para compartilhar seus conhecimentos. Veja os exemplos abaixo das principais ações dos 
povos indígenas e comunidades locais que enfrentam esses desafios e avançam nas Metas da NYDF.



50 51para capturar suas contribuições para as florestas e mostrar seus territórios. Veja os exemplos abaixo 
das principais ações dos povos indígenas e das comunidades locais que aproveitam essas condições 
favoráveis para avançar nas Metas da NYDF.

Mapeamento da Demarcação de Terras: CORDS

A Community Research and Development (CORDS) tem promovido a conservação e a construção de 
resiliência há 20 anos, inclusive através do planejamento do uso da terra e gestão da terra, incluindo 
áreas de pastagem e atividades de direitos a terra. No centro deste trabalho, há uma abordagem 
orientada para pessoas, usando a demarcação da terra para garantir que os direitos a terra sejam 
reconhecidos nas atividades de planejamento do uso do mesmo. Apoio da comunidade para capturar 
o conhecimento local é essencial, pois essas comunidades conhecem muito bem a terra e sabem 
quando é o melhor momento para usá-la na produção e quando conservá-la. A organização está 
levando esse trabalho um passo adiante para garantir um gerenciamento adequado, fornecendo um 
mapeamento completo dos recursos e mapeando os possíveis desafios, além de gerar demarcação 
de terras e capturar o conhecimento local. 

Reconhecimento do Papel dos Povos Indígenas do REDD+: NEFIN

A Nepal Federation of Indigenous Nationalities (NEFIN) está trabalhando com a estratégia nacional 
do REDD+, no Nepal, no reconhecimento da participação dos povos indígenas no manejo e 
proteção das florestas. A organização está defendendo o engajamento dos povos indígenas no 
processo de formulação de políticas, destacando os benefícios do envolvimento e participação dos 
povos indígenas no mecanismo do REDD+, citando exemplos de participação bem-sucedida e a 
contribuição dos povos indígenas no processo. 

 Precisamos mudar a narrativa e reconhecer o papel dos povos indígenas 

na proteção florestal - eles contribuem para a proteção e precisam ser 

reconhecidos como tal, mas, devido à criminalização, eles têm medo de 

contribuir - o que leva à degradação geral da floresta.

— NEFIN 
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LIÇÕES DOS SIGNATÁRIOS 
DA NYDF



54 55i) valoração distorcida das florestas, com modelos de receita e lucro de curto prazo e investimentos 
limitados para elas; ii) subsídios contínuos que levam ao desmatamento e incentivos insuficientes para 
a manutenção das florestas; iii) estrutura ineficiente de administração, incluindo a falta de disposição 
governamental, de transparência e de aplicação da lei; iv) a necessidade de ferramentas, medidas e 
definições sistemáticas e de compartilhamento aprimorado de conhecimento; e v) crescente demanda 
de commodities agrícolas que levam ao desmatamento, incluindo carne, soja, óleo de palma e papel.

Os desafios supramencionados exigem soluções em diversos níveis e setores, cujo nível de esforço, 
financiamento e prazos não foi completamente considerado quando os signatários fizeram seus acordos 
iniciais. A experiência na implementação de compromissos mostrou que a maioria das barreiras exigem 
mudanças sistêmicas de longo prazo e colaboração e esquemas de incentivo não tradicionais para 
serem resolvidas. Ademais, os compromissos e as promessas para reduzir o desmatamento e proteger, 
restaurar e administrar as florestas e as terras de maneira sustentável são quase sempre realizados em 
um nível — frequentemente um alto nível, que pode respaldar uma ampla aceitação. Porém, os quadros 
político, institucional e operacional para implementar esses compromissos estão em outro nível, exigindo 
maior alinhamento e apoio institucionais para passar do compromisso à implementação.

Não existe uma solução simples para passar dos compromissos para a implementação; são necessárias 
várias ações e acompanhamento que dependem de ser adaptadas para o grupo de interessados e 
para o contexto local. Algumas atividades e condições básicas destacadas pelos signatários  como 
essenciais para o progresso de seus compromissos incluem: renovar a disposição governamental de 
alto nível; lidar com o lado da demanda de produtos livres de desmatamento; desenvolver esquemas de 
incentivo e financiamento suficientes para incentivar implementações maiores, assim como investir em 
conhecimento e capacitação. Para operacionalizar os compromissos, os signatários destacaram que são 
necessários: objetivos claros, mensuráveis e por prazos determinados, com um plano de ação e estratégia 
de monitoramento e prestação de contas, especialmente por meio de um fornecedor independente 
(terceiro); e financiamento dedicado e consistente para a implementação, sobretudo integrando uma 
mistura de contribuições públicas e privadas.

2.  A administração e uma política fortes são condições essenciais para ação 
do endossante, mas também uma barreira para a implementação quando 
estas estão ausentes.

Os signatários  identificaram mais de 280 desafios e mais de 220 condições facilitadoras, e a administração 
e as políticas foram destacadas ao mesmo tempo como principais condições facilitadoras e principais 
desafios. Condições de administração e políticas de apoio foram apontadas como cruciais e promotoras para 
a implementação bem-sucedida das ações dos signatários ao abordar os motivadores do desmatamento 
e proteger e restaurar florestas. Essas condições facilitadoras foram descritas como catalizadoras da 
implementação de políticas, projetos e iniciativas florestais. Metade das condições facilitadoras citadas 
pelos signatários  estavam relacionadas a possuir administração e política robustas, que incluíam a 
colaboração, adoção e alinhamento de políticas e ampla participação de partes interessadas.

Quando vislumbrados no diálogo, os principais desafios citados pelos signatários para o progresso das 
ações também se concentravam em administração e políticas ineficientes, alinhados às constatações da 
Avaliação da NYDF de que: a agricultura comercial leva à perda florestal, grande parte dos desmatamentos 
tropicais são ilegais, os países com altos níveis de corrupção quase sempre enfrentam as maiores perdas 
de florestas e as leis florestais muitas vezes não são completamente defendidas ou aplicadas.15 Os 
signatários destacaram uma variedade de barreiras relacionadas a administração e políticas, que incluem: 
i) falta de disposição política, ii) descontinuidade de políticas durante as mudanças de gestão, iii) Estado 

15 NYDF Assessment Partners. (2018). Improving Governance to Protect Forests: Empowering People and Communities, 
Strengthening Laws and Institutions – New York Declaration on Forests Goal 10 Assessment Report. Coordinated by Climate 
Focus with support from the Climate and Land Use Alliance. https://www.climatefocus.com/sites/default/files/NYDF%20
report%202018_0.pdf

REFLEXÕES E COMO EXPANDIR O SUCESSO: LIÇÕES DOS 
SIGNATÁRIOS DA NYDF

Os 84 participantes da Consulta ao Signatário da NYDF forneceram pontos de vista detalhados sobre 
atividades específicas que eles estão conduzindo para combater o desmatamento e proteger, restaurar e 
administrar de maneira sustentável as florestas e as terras. Os signatários destacaram as parcerias cruciais 
com diversas partes interessadas e várias condições facilitadoras que respaldaram o progresso destas, assim 
como os desafios e barreiras que impedem um impacto em maior escala. Oito lições surgiram a partir dessas 
discussões, reiteradas por diversos signatários e reconhecidas como justificativa para uma consideração mais 
profunda. Essas lições refletem sobre o fato de que determinadas condições essenciais podem acelerar a 
ação de grupos interessados, quando presentes, mas se tornam barreiras que retardam o progresso quando 
ausentes. Essas lições incluem: (1) os compromissos, por si só, não são suficientes e devem estar orientados 
por ações e conduzir à real implementação; (2) a administração e as políticas podem ser, ao mesmo tempo, 
uma condição facilitadora ou um desafio; (3) aproveitar o poder dos defensores das florestas pode catalisar 
a ação; (4) a colaboração de diversas partes interessadas facilita a implementação eficaz; (5) a prestação 
de contas e a transparência vão acelerar a ação; (6) a posse de terras e os direitos dos povos indígenas e 
das comunidades florestais locais são condições básicas para a gestão sustentável da floresta; (7) a falta de 
financiamento suficiente para as florestas limita o progresso necessário para a acelerar a implementação; e 
(8) as soluções baseadas na natureza devem ser incrementadas e o valor destas deve ser mais internalizado.

OITO LIÇÕES DOS SIGNATÁRIOS DA NYDF

1.  A implementação de compromissos de desmatamento zero por parte de 
empresas e governos é lenta porque requer soluções em diversos níveis e 
de diversos setores.

O endosso e os compromissos para combater o desmatamento e proteger e restaurar as florestas e os 
direitos de terra são um passo inicial vital, mas não são suficientes ou necessariamente um indicativo de 
ação. Existem muitas barreiras para a implementação que foram destacadas pelos signatários , incluindo 



56 57também como a liderança individual, principalmente em um alto nível, é crucial para a adoção de 
compromissos em todas as instituições e a implementação no campo. Por exemplo, um indivíduo pode 
compartilhar todo o etos de uma empresa, e algumas empresas podem moldar todo um setor, como o 
CEO do Grupo Bimbo, que se comprometeu pessoalmente em nome da empresa a reduzir a pegada de 
carbono e o desmatamento em sua cadeia de suprimentos. Outro exemplo são os líderes da Unilever, 
que promoveram fortes compromissos para eliminar o desmatamento na produção de soja, papel, cartão 
e chá.

No nível do governo, o potencial de liderança individual é influenciado negativamente pelas mudanças 
de gestão. No entanto, há exceções em países e jurisdições com estruturas institucionais mais eficientes 
e sistemas de meritocracia em vigor, como no caso do Fundo Nacional de Financiamento Florestal da 
Costa Rica (FONAFIFO), que contou com a estabilidade de profissionais técnicos chaves para manter a 
memória institucional e o progresso independentemente das gestões governamentais. Do mesmo modo, 
os governos subnacionais de Quintana Roo no México e do estado de Cross River na Nigéria, que vêm 
trabalhando por mais de dez anos em questões de conservação florestal e desmatamento.

Em resposta à emergência climática e aos recentes picos de desmatamento em florestas tropicais, os 
povos indígenas fortaleceram alianças globais incluindo organizações da região da Amazônia, África 
e Ásia-Pacífico. Juntos, eles se organizaram para cobrir e influenciar a agenda internacional, incluindo 
o processo da UNFCCC, que durante a COP 24 aprovou a criação de uma plataforma dedicada aos 
povos indígenas e comunidades locais, para funcionar como canal oficial que instrui as negociações com 
propostas de IPLC. As lideranças individuais entre as organizações dos povos indígenas participantes 
(incluindo COICA, APIB, AMPB, AMAN e REPALEAC) foram cruciais para chegar a esse marco histórico.

4.  A implementação de comprometimentos florestais muitas vezes depende 
do engajamento de várias partes e parcerias

As ações prioritárias que os signatários apresentaram como principais exemplos de progresso para 
impedir o desmatamento quase sempre dependiam de amplo engajamento e parceria de diversas 
partes interessadas. Essas parcerias e atividades de colaboração de partes interessadas provaram ser 
essenciais porque facilitam a confiança transetorial, especialmente valiosa para o progresso em uma 
área muitas vezes contestada. 

Os signatários relataram envolver ativamente governos e ONGs em suas ações atuais, seguidos de povos 
indígenas ou comunidades e corporações locais, e alguns signatários também relataram trabalhar com 
universidades. Os signatários observaram o valor tanto de se conectarem às partes interessadas parceiras 
para o intercâmbio de experiências, assim como de se engajarem com outras partes interessadas que 
fazem um trabalho diferente, porém complementar.

Óleo de palma, vida selvagem local e meios de subsistência: Palm Oil and NGO Alliance

Várias empresas signatários explicaram que estão trabalhando em estreita colaboração com ONGs e 
outros parceiros para ajudar com seus compromissos na cadeia de suprimentos, e que as ONGs são 
um recurso essencial para facilitar parcerias com várias partes interessadas, entender o contexto local, 
conectar empresas com parceiros locais e fornecer conhecimento técnico. Em apoio ao óleo de palma 
sustentável, a Palm Oil and NGO Alliance (pongoalliance.org) foi formada como uma parceria entre 
empresas de óleo de palma e ONGs, a fim de ajudar a salvar ecossistemas de vida selvagem e apoiar 
os meios de subsistência locais. Esta aliança está construindo uma paisagem que pode fornecer hábitat 
para a vida selvagem, enquanto trabalha para melhorar o gerenciamento das propriedades de óleo de 
palma. Os signatários  da NYDF que participam da Palm Oil and NGO Alliance incluem Wilmar, Sime 
Darby e Musim Mas.

de Direito frágil, iv) corrupção desenfreada, v) aumento de crimes florestais, vi) desafios no controle e 
na defesa da aplicação de leis devido à falta de apoio dos líderes, vii) falta de transparência, viii) falta 
de clareza ou conflitos sobre posse de terras e acesso a direitos à terra e recursos, ix) participação local 
limitada, x) desenvolvimento e adoção insuficientes de modelos locais e apoio a meios de subsistência 
alternativos em nível local, e xi) falta de colaboração de diversas partes interessadas, incluindo a 
necessidade de investimentos em parcerias inovadoras.

Está claro que os desafios supracitados vão além do setor florestal e ambiental, e requerem ser tratados 
em todos os setores, em particular na agricultura, aplicação da lei, silvicultura, comércio, finanças 
e meio ambiente. O valor da conservação das florestas e da biodiversidade e a gestão aprimorada 
de terras devem ser compreendidos e internalizados melhor por todos os ministérios e unidades de 
negócio relevantes de governos e empresas. Embora tenha havido progresso no desenvolvimento de 
estruturas de proteção ambientais e sociais, é necessário mais trabalho para garantir que as florestas e 
comunidades estão protegidas a despeito das mudanças políticas, inclusive por meio de capacitação e 
reconhecimento legal do direito à terra e aos recursos florestais para as comunidades locais.

 Ainda existe uma percepção de muitas partes interessadas de que o meio 

ambiente é algo adicional ou opcional, e uma compreensão limitada de 

porque ele é essencial para o desenvolvimento socioeconômico – por 

exemplo, para manter a produtividade de curto e longo prazos no setor 

agrícola. A menos que internalizemos o que o meio ambiente oferece e o 

vejamos como um componente essencial, será muito difícil mudar essa 

percepção. Precisamos integrar o meio ambiente nos planos de negócio 

como um alicerce de crescimento em si. 

— Rare

Isso aponta para uma questão mais ampla de falta de iniciativa dos governos e empresas para proteger as 
florestas, se estas não são vistas como igualmente valiosas em comparação a outras atividades produtivas, 
como a venda de commodities agrícolas e extrativos, como óleos e minerais, e o desenvolvimento da 
infraestrutura. Muitos signatários  falaram sobre isso como uma questão sistêmica, que está fora do seu 
controle direto e que requer ação de diversas partes interessadas e uma abordagem integral para ser 
bem-sucedida.

Condições políticas e de administração fortes e consistentes podem tanto fazer quanto interromper ações 
para combater o desmatamento e proteger, restaurar e administrar de forma sustentável as florestas e 
terras. Os signatários que tiveram acesso a estruturas de administração e políticas eficazes, que apoiam 
a implementação dos compromissos florestais, relataram sucesso em suas atividades. Em contrapartida, 
signatários que enfrentam dificuldades para acessar essas condições políticas e de administração 
essenciais relataram que esta era uma importante barreira ao progresso, limitando seu potencial de ação 
e impacto.

3.  Lideranças individuais e protetores de florestas podem moldar a ação em 
uma organizaçõe e indústrias.

A disposição governamental foi citada como um desafio principal, com priorização razoavelmente igual 
entre empresas, ONGs e organizações de povos indígenas, com foco na disposição governamental das 
gestões políticas, sociedade civil e gerentes de setores privados. Os signatários reiteraram continuamente 
que a disposição governamental é um componente essencial para a implementação e destacaram 



58 59sobre a colaboração de várias partes interessadas focou em três temas recorrentes: cerca de um 
terço das respostas solicitou suporte para o desenvolvimento de vínculos com parceiros financeiros ou 
de implementação; mais de um quarto mencionou a conexão com outros signatários na mesma área 
geográfica ou mercadoria; e o restante falou sobre compartilhar lições e desafios por meio de trocas de 
aprendizado e outros vínculos específicos.

5.  A tecnologia relacionada à responsabilidade e transparência acelerou 
recentemente, mas o acesso a dados transparentes permanece sendo um 
desafio

A prestação de contas e a transparência relacionadas às florestas se concentram principalmente nas 
cadeias de suprimentos e na transparência financeira associada, assim como na prestação de contas 
de todas as partes interessadas ao longo da cadeia de suprimentos, incluindo administradores do uso 
de terras, produtores, autoridades reguladoras, vendedores, comerciantes, compradores, consumidores, 
investidores e credores. As condições atuais refletem uma falta de transparência e rastreabilidade limitada 
ao longo das cadeias de suprimentos de commodities agrícolas, o que pode representar um desafio para 
monitorar os compromissos corporativos para combater o desmatamento16. Vários signatários  da NYDF 
pertencentes a empresas reconheceram o desafio em seus setores de ter dados abertos, citando uma 
relutância na transparência, em geral devido a informações limitadas ou incompletas, ou a preocupações 
com competitividade e reputação. 

Embora a comunidade internacional tenha visto melhorias notáveis no mundo todo em termos de 
monitoramento de florestas e outras terras e no mapeamento de cadeias de suprimentos, e os 
desenvolvimentos tecnológicos e espaciais continuem melhorando o acesso do público a dados 
adequados e de alta qualidade, ainda falta a total prestação de contas pelo desmatamento. Existem 
desenvolvimentos promissores no rastreamento do dinheiro (de investidores e credores) associado a 
empresas vinculadas ao desmatamento, e há um otimismo de que, à medida que essa rota de rastreamento 
de fundos avance, isso afeta significativamente o comportamento do desmatamento, complementando e 
fortalecendo políticas e programas públicos projetados para prevenir o desmatamento.

16 NYDF Assessment Partners. (2018). Improving Governance to Protect Forests: Empowering People and Communities, 
Strengthening Laws and Institutions – New York Declaration on Forests Goal 10 Assessment Report. Coordinated by Climate 
Focus with support from the Climate and Land Use Alliance. https://www.climatefocus.com/sites/default/files/NYDF%20
report%202018_0.pdf

O CDP fornece dados acionáveis sobre as atitudes da cadeia de 

suprimentos ao mercado e uma plataforma para diretrizes operacionais 

de engajamento, permitindo que investidores e instituições financeiras 

avaliem o progresso das empresas nos seus portfólios, assim como o 

cenário mais amplo dos atores e tomem decisões fundamentadas em 

suas práticas, fornecimento e investimentos.

— CDP

É necessária uma ação conjunta da indústria e um monitoramento conjunto entre os setores, especialmente 
os da carne, óleo de palma, soja, papel, café, cacau e borracha, para evitar o desmatamento e 
escoamento contínuos, para reduzir o acesso ao mercado para empresas que continuam contribuindo 
para o desmatamento e garantir a divisão de despesas que podem reduzir todos os custos das empresas 
e, ao mesmo tempo, melhorar os resultados sustentáveis do manejo florestal e da terra.

A nível de setor, as empresas signatários reconheceram a importância de combater o desmatamento 
para mitigar os riscos comerciais e de reputação, melhorar o relacionamento local com as comunidades 
onde trabalham e garantir o fornecimento a longo prazo dos materiais de que dependem. No entanto, 
essas empresas também expressaram a necessidade de uma maior aliança em todo o setor, em especial 
para garantir a posição no mercado, notadamente no nível jurisdicional. A necessidade de proporcionar 
um discurso uníssono em todo o setor ao fazer exigências aos fornecedores também foi destacada por 
várias empresas signatários, a fim de mostrar o alinhamento da indústria, gerenciar a concorrência e 
melhorar a estabilidade e a confiança em todo o setor.

Quando existe uma falta de parcerias e colaboração entre grupos de partes interessadas ou dentro de 
um setor, isso pode desencadear um contexto competitivo e antagônico, que limita o progresso devido à 
falta de confiança, troca limitada de conhecimento e abordagem protecionista à ação.

Pelas contribuições dos signatários, é evidente que o amplo envolvimento entre os grupos de partes 
interessadas foi essencial para a maioria das ações destacadas pelos signatários como exemplos de 
progresso para alcançar as metas da NYDF. Também é digno de nota que cerca de um terço dos 
signatários  consultados estão em parceria com outro signatário da NYDF, indicando que há uma forte 
colaboração entre os signatários  da NYDF e oportunidades para expandi-la ainda mais.

Desde o início, no Grupo Bimbo, adotamos e patrocinamos ações com 

o objetivo de construir uma empresa sustentável, altamente produtiva 

e profundamente humana. Promovemos iniciativas para combater as 

mudanças climáticas e para contribuir com a conquista do desmatamento 

zero nas cadeias agrícolas ligadas aos nossos processos de compras, 

entre outras ações. Em 2014, assinamos a Declaração de Nova Iorque 

sobre Florestas (NYDF) e incorporamos ações concretas como parte 

desse compromisso. Criamos nossa Política Global do Óleo de Palma 

e hoje alcançamos uma rastreabilidade de 95% de nossos principais 

fornecedores. Em 2017, lançamos nossa Política Global de Agricultura 

Sustentável e assinamos um acordo de colaboração no México com o 

Centro Internacional de Melhoramento de Milho e Trigo (CIMMYT), que 

visa estimular práticas agrícolas sustentáveis. O compromisso e apoio 

de nosso CEO e alianças com ONGs, como Reforestamos México e Earth 

Form Foundation, foram cruciais para enfrentar esses desafios e alcançar 

mudanças importantes e positivas.

— Grupo Bimbo, México

Os signatários  da NYDF reconhecem a importância da colaboração de várias partes interessadas 
para alcançar a meta coletiva de floresta e clima, com 90% dos signatários  manifestando interesse 
em estabelecer ou fortalecer vínculos com outros signatários  e grupos de partes interessadas. Alguns 
dos serviços mais solicitados na Plataforma da NYDF pelos signatários foram aqueles relacionados à 
convocação e facilitação do diálogo com várias partes interessadas; captação e compartilhamento 
de conhecimento de várias partes interessadas sobre ação florestal, desafios, barreiras e melhores 
práticas; e desenvolvimento de parcerias e colaboração entre signatários . O feedback dos signatários  



60 61Terra Livre). Os povos indígenas e as comunidades locais pedem o apoio da comunidade internacional 
para garantir seus direitos e os esforços renovados dos governos e do setor privado para lidar com as 
responsabilidades coletivas, inclusive do lado do consumidor e da demanda, no enfrentamento da atual 
situação.

Os povos indígenas e as comunidades locais não são apenas essenciais para progredir nas metas da 
NYDF, mas também serão os que mais sofrerão se as metas não forem cumpridas. Os povos indígenas e 
as comunidades locais pedem o reconhecimento da sua contribuição para os objetivos e solicitam a ação 
de governos e empresas para vê-los como parceiros iguais no alcance dos objetivos.

Em alguns casos, os povos indígenas, devido à ausência de garantias 

aos seus direitos, são criminalizados por acessar sua floresta. Devido a 

essas ameaças, eles têm medo de contribuir na proteção das florestas. 

Isso é, de fato, uma perda para todos e uma violação dos direitos dos 

povos indígenas. Se suas contribuições e direitos forem respeitados – 

reconhecer o fato de que eles têm um conhecimento distinto ligado às 

florestas e trazer esse conhecimento para uma discussão mais ampla – 

podemos tirar melhor proveito. 

— Nepal Federation of Indigenous Nationalities (NEFIN)

Embora seja limitada a representação de povos indígenas e comunidades florestais na gestão florestal 
e na tomada de decisões, vários signatários da NYDF destacaram ações que envolvem algum aspecto 
de trabalhar ou proporcionar benefícios aos povos indígenas e comunidades locais, algo que todos os 
grupos signatários identificaram como um fator essencial para alcançar as metas, reconhecendo que os 
povos indígenas e as comunidades locais são parceiros-chaves para o progresso no enfrentamento do 
desmatamento e na proteção e restauração das florestas. Os signatários  da NYDF pediram uma maior 
representação e participação dos povos indígenas e comunidades locais em plataformas internacionais 
e de várias partes interessadas.

Os grupos de povos indígenas são tradicionalmente sub-representados, 

e suas vozes não são ouvidas em muitos desses grupos da indústria até 

o momento. Ser capaz de dar a grupos como esse, especialmente aqueles 

que estão trabalhando no campo e são diretamente afetados, outra 

plataforma e voz e ajudá-los a ampliar suas opiniões e interesses seria 

muito útil.

— Kellogg’s

Reconhecer os povos indígenas no centro dos esforços para proteger as florestas e garantir que os 
recursos sejam direcionados diretamente às pessoas que realizam o trabalho no local, implementando 
processos participativos para reconhecer o papel dos povos indígenas na proteção de suas florestas 
e na coadministração de recursos naturais, consolidando plataformas a nível nacional das partes 

6.  A posse de terra é uma pré-condição para eliminar o conflito e preservar e 
administrar florestas de maneira sustentável

Os povos indígenas e as comunidades locais são os principais administradores da terra e das florestas. 
A pesquisa mostra que, quando essas comunidades reconhecem e garantem o direito às suas florestas, 
é menos provável que essas florestas sejam degradadas ou destruídas, e as comunidades proporcionam 
proteção florestal ainda melhor do que as áreas protegidas por lei.17

O papel dos povos indígenas e das comunidades florestais na proteção das florestas e na melhoria da 
administração da terra é impulsionado pelo valor e pelo reconhecimento das florestas como um sistema 
crucial de suporte à vida. As florestas apoiam os meios de subsistência, saúde, segurança alimentar 
e patrimônio cultural das comunidades que residem ali, e as associações de povos indígenas estão 
pedindo uma mudança para uma gestão florestal mais sustentável, na qual as florestas são administradas 
como um sistema de suporte à vida e não como uma paisagem geradora de lucro.

17 Ibid
18 https://www.wri.org/blog/2017/12/5-maps-show-how-important-indigenous-peoples-and-local-communities-are-environment
19 Notess, L. et al. (2018). THE SCRAMBLE FOR LAND RIGHTS Reducing Inequity between Communities and Companies https://

wriorg.s3.amazonaws.com/s3fs-public/scramble-land-rights.pdf
20 Ibid

A Declaração deve incluir um preâmbulo que explica que, para os povos 

indígenas, são ‘florestas para a vida’, em oposição a ‘florestas para lucro’.

— AMAN, Indonésia

As comunidades indígenas e locais são responsáveis por um quarto da reserva natural de carbono do 
mundo18 e coletivamente detêm mais de 50% das terras do mundo, mas grande parte dessa terra não 
é formalmente reconhecida e demarcada por leis nacionais, que reconhecem apenas 10% dessa terra 
como pertencente às comunidades19. Em alguns casos, a terra reconhecida por lei e os direitos à terra e 
às florestas podem ser ignorados ou revogados sem consentimento.

A principal fonte de conflito em torno de florestas, em particular conflitos com povos indígenas e 
comunidades locais, se deve à ambiguidade da posse de terra. Esta posse é uma condição prévia 
para eliminar conflitos e melhorar a gestão florestal sustentável, mas atualmente essa questão não está 
sendo totalmente abordada; a posse de terra é com frequência vista como uma externalidade. Embora 
ela continue sendo uma questão contestada, pode ser corrigida sob as condições certas, incluindo a 
geração de acordos sobre o processo para esclarecer e consolidar os direitos à terra e garantir o apoio 
financeiro para implementar esses processos. Por exemplo, no Peru, os povos indígenas, de acordo 
com o governo nacional, estão progredindo no esclarecimento dos direitos à terra para terras próprias 
da comunidade na Amazônia peruana, usando fundos da Declaração Conjunta de Intenções entre Peru, 
Noruega e Alemanha.

Embora tenha havido algum progresso no esclarecimento dos direitos à terra em alguns países, em geral 
os povos indígenas e as comunidades locais relataram enfrentar um aumento na discriminação, invasão, 
destruição das suas terras e violência. A violência contra defensores indígenas e ambientais está em 
um nível recorde, com o aumento de assassinatos de defensores florestais e da terra a cada ano desde 
201420. Em resposta, em 2019, aconteceram grandes protestos que apelaram aos governos para garantir 
o direito à existência e às terras dos povos indígenas na Colômbia (Minga) e no Brasil (Acampamento 



62 63Para abordar o superinvestimento nos fatores financeiros do desmatamento e o subinvestimento em 
florestas como solução climática, precisamos de uma mudança de paradigma – por parte dos governos, 
empresas e investidores. Precisamos de uma nova economia, que valorize as florestas e que invista nelas, 
proporcionalmente às suas imensas contribuições sociais e econômicas ao clima e ao desenvolvimento 
sustentável.

Um aspecto dessa mudança de paradigma está em novos modelos para cadeias de suprimentos de 
commodities. No lugar de preços instáveis, impulsionados pela demanda flutuante, um contrato de cadeia 
de suprimentos sustentável de longo prazo com as comunidades locais pode proporcionar incentivos 
financeiros para a gestão sustentável de longo prazo.

Cadeias de fornecimento de longo prazo e gestão sustentável de recursos no 
comércio de fragrâncias

O comércio de liquidâmbar, um ingrediente essencial na indústria de fragrâncias, é frequentemente 
caracterizado por altas flutuações de preços que levam a práticas insustentáveis na gestão florestal. 
A L’Oréal, signatária da NYDF, trabalhou com a MANE, uma fabricante de fragrâncias e aromas, para 
garantir contratos de fornecimento de longo prazo com as comunidades que fornecem o liquidâmbar. 
Uma dessas comunidades é a Federação Tribal da Comunidade Pech, em Honduras, que recebeu o 
prestigioso prêmio Equatorial das Nações Unidas em 2017.28 Para reverter as tendências nos mercados 
de commodities, a federação fundou uma cooperativa para evitar guerras de preços, estabeleceu 
padrões de produção para garantir a sustentabilidade, garantiu direitos legais de gestão conjunta 
das suas terras com o governo de Honduras e assinou acesso a longo prazo e compartilhamento de 
benefícios com os fornecedores da L’Oréal, colocando as comunidades – e as florestas – em uma 
base mais social e economicamente sustentável.

Um segundo aspecto dessa mudança de paradigma está em novos modelos de administração e posse 
de terra. No mundo todo, mas em particular nos trópicos, apenas uma fração das terras reivindicadas 
pelas comunidades indígenas é legalmente reconhecida. A posse insegura e conflitante da terra é a 
principal causa de conflitos no uso desta. Resolver esses conflitos e criar modelos de administração 
que respeitem os direitos dos povos indígenas e das comunidades locais é um passo essencial para as 
cadeias sustentáveis de suprimento de mercadorias.

Gestão conjunta de terras florestais; Peru

O Peru, signatário da NYDF desde 2014, estabeleceu um modelo inovador de administração com as 
comunidades locais. Na região amazônica do país, o Peru criou uma poderosa colaboração entre o 
Serviço Nacional de Áreas Protegidas e a organização comunitária ECA Tuntanain, para gerenciar 
de forma conjunta 94.967 hectares de floresta. Reunindo 23 comunidades indígenas na Reserva 
Comunitária de Tuntanain, o principal objetivo do grupo é reduzir a vulnerabilidade às mudanças 
climáticas por meio da proteção das florestas e do manejo sustentável. A parceria não apenas 
garantiu uma grande área de floresta intacta, mas também aumentou a renda anual da comunidade 
local em 160 por cento.29

28  Ver www.equatorinitiative.org/2017/06/28/federacion-tribus-pech-de-honduras-fetriph/ 
29  Ver https://www.equatorinitiative.org/2019/07/30/ejecutor-de-contrato-de-administracion-tuntanain-eca-tuntanain/

interessadas que facilitam o diálogo, promovem a comunicação entre empresas responsáveis e povos 
indígenas, continuam o processo de capacitação e documentam o conhecimento tradicional e melhoram 
os mecanismos de monitoramento e prestação de contas dos signatários são fatores que podem levar à 
melhoria dos direitos dos povos e terras indígenas.

7.  Embora investimentos financeiros negativos trabalhem contra as florestas 
e investimentos positivos sejam insuficientes para atingir as metas, os 
novos modelos de financiamento florestal são promissores

Assim como o valor da natureza geralmente é invisível no mercado, com o custo das mercadorias 
raramente refletindo os custos ambientais da produção, o investimento financeiro e os fluxos de despesas 
que afetam a natureza também são em grande parte invisíveis. No entanto, as finanças são a força motriz 
por trás dos principais fatores de perda e degradação florestal.

O investimento financeiro nos causadores do desmatamento ultrapassa em muito os investimentos em 
proteção, restauração e gestão sustentável das florestas. De acordo com a Avaliação da Declaração de 
Nova York sobre Florestas, o mundo gastou US$ 777 bilhões em causadores de perdas florestais desde 
2010 e apenas 20 bilhões em proteção de florestas, restauração e desenvolvimento sustentável.21 Da 
mesma forma, um relatório recente sobre alimentos e uso da terra descobriu que o mundo gasta US$ 1 
milhão por minuto em subsídios agrícolas globais. 22

Ao mesmo tempo, o mundo subestima grosseiramente o valor da natureza e, portanto, investe pouco 
em protegê-la. Embora a natureza ofereça US$ 125 trilhões em valor econômico,23 o mundo gasta 
apenas US$ 52 bilhões em financiamento da biodiversidade.24 Apenas um por cento dos subsídios 
globais à agricultura são investidos na proteção de serviços ambientais.25 E, quando se trata de gastos 
com mitigação climática, investimos apenas 2% do financiamento desta em medidas de proteção e 
conservação das florestas,26 embora as florestas possam fornecer até um terço da nossa solução de 
mitigação climática.27

21 Climate Focus. (2017). Progress on the New York Declaration on Forests: Finance for Forests - Goals 8 and 9 Assessment 
Report. Elaborado pela Climate Focus em cooperação com a New York Declaration on Forest Assessment Partners com apoio 
da Climate and Land Use Alliance.

22 Food and Land Use Coalition. (2019). Growing Better: Ten Critical Transitions to Transform Food and Land Use. Disponível em: 
www.foodandlandusecoalition.org. 

23  WWF. 2018. Living Planet Index. Gland, Suíça: WWF. 
24 The BIOFIN Workbook (2018). Finance for Nature. The Biodiversity Finance Initiative. Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento: Nova Iorque.
25 Food and Land Use Coalition. 2019. Growing Better: Ten Critical Transitions to Transform Food and Land Use. Disponível em 

www.foodandlandusecoalition.org. 
26 Climate Focus. (2017). Progress on the New York Declaration on Forests: Finance for Forests - Goals 8 and 9 Assessment 

Report. Prepared by Climate Focus in cooperation with the New York Declaration on Forest Assessment Partners with support 
from the Climate and Land Use Alliance.

27 Griscom et al. (2017). Natural Climate Solutions. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of 
America. https://doi.org/10.1073/pnas.1710465114

Existe uma brecha na maneira como o financiamento climático 

geralmente é proporcionado, com florestas com a mais alta integridade 

ecológica escapando por entre os dedos. O financiamento insuficiente do 

clima e da biodiversidade é exacerbado pelo fato de haver uma proteção 

insignificante da biodiversidade.

– World Conservation Society



64 65O amplo conjunto de soluções baseadas na natureza inclui: a expansão da proteção e restauração 
de florestas, terras, pantanais e ecossistemas marinhos; infraestrutura e conectividade resistentes ao 
clima; corredores ecológicos e medidas de proteção de espécies; agricultura e sistemas alimentares 
inteligentes em termos de clima; e agricultura regenerativa, entre outros. As Contribuições Nacionalmente 
Determinadas (NDCs) aprimoradas pelos países devem incluir todo o potencial de mitigação e adaptação 
de soluções baseadas na natureza como uma ação de curto e médio prazo para aumentar pretensões.

Programa de Desenvolvimento Agroflorestal da República Dominicana

Um exemplo de solução signatária baseada na natureza com múltiplos benefícios é o Programa 
de Desenvolvimento Agroflorestal da República Dominicana, que complementa o Quisqueya 
Verde do país. Este programa visa o reflorestamento, levando em consideração a diversidade 
de espécies no sistema agroflorestal com café, cacau e produtos agrícolas. Essa integração de 
agrossilvicultura e agroecologia sempre que possível – como cacau, café, carne, nozes e, em certas 
condições, borracha e óleo de palma – pode fortalecer ainda mais as metas de restauração florestal 
e biodiversidade. Grande parte da indústria mundial de cacau e café já adota a agrossilvicultura, 
destacando o potencial de mudar uma indústria inteira para uma produção mais sustentável e muitas 
vezes produtiva e rentável, que pode garantir cadeias de suprimento confiáveis no longo prazo.

Apesar de as florestas oferecerem um retorno monumental aos benefícios sociais, ambientais e 
econômicos, esses valores geralmente não são reconhecidos pelos governos ou empresas que conduzem 
à perda e à degradação sistêmica das florestas. Isso ocorre devido a falhas de mercado, administração 
e percepção, e resulta em uma avaliação distorcida das florestas, além de uma oportunidade perdida de 
capitalizar as florestas para apoiar o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

As políticas nacionais e internacionais são fundamentais para maximizar 

o papel da natureza (por exemplo, NDCs) revisadas que refletem todo 

o potencial de mitigação nesses países; sistemas de precificação de 

carbono que incluem financiamento para soluções climáticas naturais; 

e remoção de incentivos maléficos para a destruição da natureza). Parte 

dos nossos esforços para avançar também deve incluir o reconhecimento 

da necessidade de interromper toda a perda de ecossistemas de alto 

carbono, cujo carbono, quando perdido, é provavelmente irrecuperável 

em nossas vidas. 

— Conservation International

Na Tailândia, existe uma grande conscientização sobre as ligações entre florestas e águas. A Estratégia 
Nacional de 20 anos deste país tem uma Meta Nacional de Florestas para 55% da cobertura florestal e 
identifica as ligações entre a floresta e sua estratégia nacional de água – o governo está muito preocupado 
com o uso da água na agricultura e está promovendo o papel das florestas para apoiar essa prioridade.

No Equador, o Programa PROAmazonia está apoiando a implementação do Plano de Ação Nacional 
REDD+ como uma iniciativa colaborativa ambiciosa de cinco anos para transformar os setores de 
agricultura e silvicultura na região amazônica do Equador, em direção a práticas de gestão e produção 

Um terceiro aspecto dessa mudança de paradigma está nos novos instrumentos financeiros necessários 
para o investimento. Devido às assimetrias nos fluxos de investimento entre investidores institucionais, 
que negociam grandes investimentos na casa das dezenas e centenas de milhões, e produtores em 
escala comunitária, que exigem pequenos volumes de dívida e capital, existe um “meio ausente” nas 
finanças para expandir proteção florestal, restauração e gestão sustentável. No entanto, grupos como o 
Rabobank são pioneiros em novos modelos financeiros e investimentos para acelerar a gestão florestal 
sustentável, como fornecer capital de risco para investimentos.30

Um quarto aspecto dessa mudança de paradigma é um redirecionamento dos fluxos e investimentos 
financeiros existentes. Mesmo mudanças modestas no atual paradigma econômico podem ter grandes 
resultados positivos para as florestas. Por exemplo, o mundo investe US$ 5,7 trilhões anualmente em 
subsídios aos combustíveis fósseis. Reorientar ainda que uma pequena parte desses investimentos 
para proteção de florestas, restauração, manejo sustentável, titulação de terras e cadeias sustentáveis 
de fornecimento de commodities traria um enorme dividendo. No entanto, essa alteração exigiria uma 
completa mudança de pensamento por parte de governos, empresas e investidores. Há sinais de que 
essas mudanças estão começando a ocorrer. Por exemplo, 45 investidores, controlando US$ 6,8 trilhões 
em ativos, recentemente endossaram uma declaração pedindo às empresas que compram carne bovina e 
derivados de gado para mitigar e eliminar os riscos de desmatamento das suas cadeias de suprimentos.31 

30 Ver, por exemplo, https://www.rabobank.com/en/about-rabobank/in-society/rabo-partnerships/articles/2019/partnership-for-
forest-protection-and-sustainable-agriculture.html

31 Ver https://www.ceres.org/news-center/press-releases/leading-global-investors-managing-64-trillion-call-companies-eliminate
32 IPCCC Special Report on Land, 2019

Precisamos de novos fluxos financeiros para o PES da Costa Rica, que é 

parcialmente financiado por um imposto nacional sobre combustíveis 

fósseis, que deve diminuir com o processo de descarbonização.

— FONAFIFO, Costa Rica

Embora estes sejam sinais promissores, e algum progresso esteja ocorrendo no mundo todo por vários 
atores, o progresso dos signatários  nesses quatro aspectos é altamente variável, e são necessárias mais 
ações para que possamos ver uma mudança de paradigma nos modelos econômicos que promovem o 
desmatamento.

8.  Soluções naturais trazem benefícios para a sociedade, mas estes valores 
ainda não são totalmente reconhecidos

As mudanças climáticas e a perda de biodiversidade resultam em riscos sociais profundos, que 
juntos criam dois fatores complementares. Esses fatores têm impactos em cascata em todo o mundo, 
incluindo exacerbação de crises de alimentos e água, desastres naturais, instabilidade social, conflitos 
interestaduais e migração involuntária. Se o aquecimento for bem abaixo de 2 graus Celsius, devemos 
acelerar a ação de reversão do desmatamento e acelerar a proteção, a restauração e a gestão sustentável 
das florestas como parte fundamental da ação climática.

As respostas relacionadas à terra,32 também conhecidas como soluções baseadas na natureza, 
contribuem para a mitigação e adaptação às mudanças climáticas, além de combater a desertificação, 
reverter a degradação da terra e melhorar a segurança alimentar. Elas também contribuem para os ODS 
e outros objetivos da sociedade e fornecem múltiplos benefícios auxiliares, incluindo biodiversidade e 
melhoria da qualidade da água e do ar.
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mais sustentáveis, capturando os múltiplos benefícios das soluções baseadas na natureza. Em 2018, o 
PROAmazonia alcançou os seguintes marcos:

 ■ Proteção do ecossistema: 157 mil hectares de floresta nativa protegidos por acordos de conservação 
de longo prazo;

 ■ Proteção de bacias hidrográficas: Estabeleceu quatro novas Áreas Municipais Hidrológicas 
Protegidas, cobrindo 136 mil hectares para conservação de bacias hidrográficas no longo prazo; 

 ■ Restauração florestal: Restauração de 2.447 hectares na floresta seca do Sul, incluindo replantio 
ativo e cercas de estoque, além de permitir processos de regeneração natural; 

 ■ Práticas de gestão sustentável da terra: 5.022 pequenos produtores assinaram acordos para 
implementar práticas sustentáveis de gestão da terra. Até o momento, o total de hectares sob acordo 
é de 15.066; 

 ■ Capacitação: 830 pessoas (55% homens e 45% mulheres) das comunidades amazônicas receberam 
treinamento para fortalecer suas capacidades e conhecimentos sobre conservação, restauração e 
mudança climática, e;

A variedade de ações dos signatários e signatários da NYDF para reduzir o desmatamento e proteger, 
restaurar e administrar de forma sustentável florestas e terras oferece vários benefícios para os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável, incluindo empregos e meios de subsistência aprimorados, segurança 
alimentar e hídrica melhoradas, proteção da biodiversidade e benefícios de mitigação e adaptação 
climática, entre outros. No entanto, a ampla conscientização entre os signatários signatários da NYDF 
sobre a importante contribuição do seu trabalho para apoiar a conquista dos ODS foi limitada, sendo o 
maior foco no apoio aos meios de subsistência e, em alguns casos, na mitigação do clima e benefícios 
de adaptação.
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70 71o desejo de continuar a integrar a plataforma UNFCCC para povos indígenas e comunidades locais e 
informar sobre negociações climáticas através deste canal.

Para empresas, 2020 é o ano no qual vários países selaram compromissos específicos relacionados 
ao desmatamento que provavelmente não serão alcançados. As prioridades pós-2020 enfatizadas por 
signatários de empresas incluem: a) apoio a um maior número de produtos produzidos de maneira 
sustentável em países com florestas e que são comercializados em mercados nacionais e internacionais; 
b) fortalecimento da participação do governo e apoio à demanda; c) fortalecimento do comprometimento 
ao monitoramento, relatórios e transparência de dados; d) melhora na comunicação do progresso e e) 
conexão do progresso com metas internacionais mais amplas, incluindo o Acordo de Paris e as SDGs.

Para as ONGs, 2020 é um ano crítico, ligando florestas, clima, biodiversidade e desenvolvimento sustentável. 
Signatários de ONGs identificaram as necessidades de: a) trocar o consumo de produtos derivados de 
agricultura não-sustentável através de campanhas educativas direcionadas ao público em geral para 
apoiar a diminuição da pegada de carbono e mudanças nos hábitos de consumo; b) expandir abordagens 
e colaboração, incluindo o desenvolvimento de plataformas territoriais para fortalecer o gerenciamento 
sustentável da paisagem; c) desenvolver ou reorientar mecanismos financeiros para financiar ações 
florestais em vários níveis e alinhados com programas e políticas que apoiam a sustentabilidade; d) garantir 
a transparência proativa de informações públicas, incluindo a utilização de dados espaciais e e) garantir o 
foco na exploração da participação do setor privado no apoio a soluções climáticas naturais. 

Quadro Pós-2020 com Incentivos Novos e Adicionais: Costa Rica

O Fundo Nacional de Financiamento Florestal da Costa Rica (FONAFIFO) liderou a implementação 
de um pagamento por serviços ambientais (PES) por mais de 20 anos. Atualmente, o mecanismo 
só é implementado em áreas com mais de 50 hectares. O esquema PES é financiado pelo imposto 
nacional sobre combustíveis fósseis, mas a Costa Rica tem obtido progresso em sua estratégia de 
descarbonização, e espera-se que o financiamento do esquema PES diminua e um financiamento 
adicional seria necessário para assegurar a continuação da implementação do esquema PES. 
Além disso, o PES é cobrado apenas em áreas com mais de 50 hectares, e deveria ser expandido 
para incluir pequenos proprietários e áreas produtivas com menos de 50 hectares. Mecanismos 
alternativos são necessários para estes pequenos proprietários, especialmente para mulheres, que 
representam apenas 12 por cento do total de fazendas no país com títulos de propriedade, e que não 
têm acesso a auxílios financeiros ou técnicos. 

A agenda Ambiental da Costa Rica está cada vez mais ligada à agenda de desenvolvimento. Recentemente, 
o Ministério de Energia e Meio Ambiente do país assinou um acordo com o Ministério da Agricultura para 
o desenvolvimento de atividades em parceria. Há um NDC com ações de mitigação chamado de Plano 
Econômico de Descarbonização (Economy Decarbonization Plan), com um eixo temático centrado no 
uso da terra. Um grande fator para alcançá-lo é o tema das florestas e do REDD. O Plano Nacional 
de Desenvolvimento fornece uma base sólida e continuidade para o futuro, no qual a preservação da 
cobertura florestal e redução da emissão são objetivos prioritários. 

Entre vários grupos de signatários NYDF, um tema em comum olhando para o futuro em 2020 e além foi 
a necessidade de harmonizar as Convenções do Rio – a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre 
Mudanças Climáticas (UNFCCC), a Convenção de Diversidade Biológica (CBD) e a Convenção das 
Nações Unidas de Combate à Desertificação (UNCCD) – alinhando estas agendas e conectando-as com 
uma agenda de desenvolvimento sustentável.

Houve um pedido de um New Deal para Pessoas e Natureza, assim como um movimento para proteção 
de 30 por cento do planeta até 2030. A contribuição específica de comunidades florestais está dividida 
de três maneiras: 1) criação global de uma ferramenta reconhecida e utilizada para florestas tropicais 

PRIORIDADES DO SIGNATÁRIOS NYDF PÓS-2020

Além dos signatários NYDF compartilharem suas ações e benefícios associados, as condições 
que permitem o apoio destas ações, e quaisquer desafios ou barreiras enfrentados, eles também 
compartilharam as prioridades pós-2020 e onde vão focar seus esforços futuros sobre florestas. Dois 
terços dos signatários consultados responderam “sim” ao serem perguntados se tinham um plano para 
a estrutura pós-2020 de ação climática global ou um plano de ação da empresa com objetivos pós-
2020 específicos, enquanto 20 por cento ainda não tinham um plano e 15 por cento possuem planos 
atualmente em desenvolvimento.

Certas prioridades emergiram nos planos pós-2020 de vários grupos signatários para ações críticas que 
eles seguirão em 2020 e posterior, incluindo: a) implementação de salvaguardas e políticas para redução 
de riscos florestais, b) apoio para subsistências e capacidade de construção, c) soluções naturais e 
conservação, d) mercados agrícolas, incluindo demanda e consumo, e) transparência e responsabilidade, 
f) harmonização das agendas do desenvolvimento, biodiversidade e clima e g) administração.

Para a maior parte dos países signatários com florestas e jurisdições, a visão pós-2020 ainda não está 
clara por causa do enorme desafio para reversão das atuais tendências de desmatamento e incerteza 
sobre o alcance futuro da redução de emissões do setor agrícola e agrário. Enquanto alguns países 
mencionaram o interesse em esquemas pós-2020 para cooperação internacional sob o Acordo de 
Paris, muitos expressaram preocupação com: a) alcance das metas NDC existentes e a necessidade de 
aumentar a ambição, b) dificuldades atuais para harmonizar os diferentes requisitos de mecanismos piloto 
para o pagamento com base em resultados REDD+, que nem sempre está alinhado com os requisitos 
UNFCC; c) a probabilidade de atingir o acordo do Artigo 6 da COP 25 UNFCCC; d) valor insuficiente 
para redução de emissões e e) falta de ambição de grande emissores e implicações resultantes para 
as metas do Acordo de Paris. Apesar disso, eles evidenciam alguns sinais de melhoras em incentivos 
para ações pós-2020, incluindo a capitalização do fundo verde climático e sinais do setor privado para 
implementação de novos modelos financeiros para uso em florestas e terras.

Para os povos indígenas, a visão pós-2020 está condicionada à extensão da resposta da comunidade 
internacional e de governos nacionais à atual emergência que estes povos e seus territórios estão 
enfrentando. 2020 precisa ser um ano fundamental para reversão de tendências de aumento de violência 
e invasão de territórios indígenas e, apenas se isso acontecer, eles estariam em uma posição de engajar-
se em ações florestais colaborativas pós-2020. Os povos indígenas e comunidades locais expressaram 



72 73em perigo, não apenas identificando áreas de biodiversidade fundamental, mas também áreas que 
estão sob pressão humana extrema; 2) criação de um portfólio de áreas protegidas sustentáveis e 
bem administradas com parceiros para informar sobre práticas de conservação global; e 3) continuar a 
fornecer conexões e capacidade para criação de oportunidades para nossos parceiros. Esta proposta 
pode ser expandida por diálogos entre convenções e coordenação.

A NYDF EM 2020 E ALÉM

Embora haja progresso localizado em vários lugares, é necessário muito mais ação para criar um impacto e 
atingir as Metas NYDF. Globalmente, as metas NYDF para 2020 não estão no caminho para serem atingidas, 
tornando a ação de signatários ainda mais urgente. Estudos de caso mencionados neste relatório oferecem 
esperança e exemplos do que está progredindo em direção às metas, mas ações populares para florestas 
e o aumento de atividades são necessários para um impacto maior na redução do desmatamento, proteção, 
restauração e administração de florestas e terras de maneira sustentável e para assegurar que o aquecimento 
esteja abaixo dos 1,5 graus Celsius. É importante notar que o processo de consultoria do signatários 
documentou marcos qualitativos importantes e progresso em direção às metas da NYDF que talvez ainda não 
estejam refletidos nas análises qualitativas globais. As lições que emergem destes marcos devem ser levadas 
em conta no planejamento da implementação da NYDF depois de 2020.

Olhando para 2020 e além, a NYDF garante uma atualização para renovar metas e objetivos. Vários signatários 
destacaram que há elementos adicionais que poderiam fortalecer ainda mais a Declaração, incluindo a remoção de 
metas que já foram alcançadas, adição de metas sobre o papel do consumo e da demanda e ajuste dos objetivos de 
2020.

Está claro que objetivos ambiciosos são insuficientes e não garantem ação e que há certas condições que 
podem sustentar a transição do comprometimento para a implementação. Lições dos signatários demonstram 
que há condições essenciais para a ação que podem ser consideradas ao tomar ações sobre florestas. 
Estas incluem o desenvolvimento de projetos e programas que podem sobreviver a mudanças de governos; 
desenvolvimento e consolidação de plataformas de várias partes e mecanismos para melhorar a colaboração 
entre setores, atores e níveis (nacional, subnacional, local); aprender com países, jurisdições e empresas 
pioneiros que conseguiram implementar políticas e ações com sucesso e que resultaram na diminuição do 
desmatamento e melhora na administração de florestas e terras; criação de novos mecanismos financeiros 
inovadores para acelerar a transição de uma finança cinza para uma verde; aceleração do desenvolvimento 
de financiamento tanto para implementação e pagamentos com base em resultado, para o nível local e povos 
indígenas; e desenvolvimento de metas revisadas mensuráveis e estruturas de responsabilidade.

A Plataforma Global NYDF está incorporando as recomendações e comentários de signatários NYDF 
no plano de trabalho da Plataforma, incluindo estratégias para tratar da responsabilidade, maximizar 
sinergias com iniciativas e coalizações convergentes, desenvolver estratégias de comunicação e apoiar 
o compartilhamento de conhecimento.

Conforme 2020 se aproxima, as conexões entre florestas, comprometimentos e ambições mais amplos 
para o clima, biodiversidade, degradação da terra e SDGs estão se tornando mais claras, mas ainda 
assim é necessária uma mudança de perspectiva para capturar o potencial de florestas e melhorias na 
administração de terras sendo essas questões centrais na resposta a múltiplas convenções sobre clima, 
biodiversidade  e desertificação e processos associados. 

Os incêndios de 2019 na Amazônia, Chiquitania e bacia do Congo ocorreram quando este relatório já 
estava sendo escrito e foram um doloroso lembrete da urgência da crise nas florestas tropicais. Cientistas 
já alertaram que a Amazônia pode estar chegando a um ponto de inflexão ecológico33 que poderia levar a 

33 Lovejoy T. and Nobre, C. Amazon Tipping Point. Science Advances 21 Feb 2018: Vol. 4, no. 2

um rápido processo de savanização com consequências drásticas para o ciclo hidrológico e padrões de 
produtividade de alimentos, biodiversidade e subsistência de povos indígenas. O único caminho sensato 
é colocar as mudanças transformacionais de governança e novas medidas em ação para proteção de 
florestas primárias existentes, assim como para frear o desmatamento.

O momento para outros comprometimentos sem ação e responsabilidade já passou. A urgência da ação 
está em nossas mãos, com aproximadamente 10 anos para prevenir danos ainda mais irreparáveis em 
decorrência da mudança climática. As florestas podem ser uma parte essencial da solução. Este relatório 
mostrou alguns exemplos de progresso de signatários. Entretanto, estes exemplos isolados não são 
suficientes para mudar o perigoso status da mudança climática e biodiversidade – ações ousadas e 
coletivas de todas as partes são essenciais. Signatários da NYDF e a ampla comunidade global têm 
a oportunidade de promover mudanças por meio de ações para frear o desmatamento e proteger, 
restaurar e administrar de maneira sustentável florestas e terras. Precisamos agir agora para termos 
qualquer esperança de manter o aquecimento global abaixo de 1.5 graus Celsius, evitar extinções, 
fortalecer a segurança alimentar e da água, assegurar direitos humanos e acelerar o alcance das Metas 
de Desenvolvimento Sustentável.



74 75O quadro para a consulta informal global (Figura 5) foi adaptado do quadro do Barômetro do Desafio de 
Bonn.34 Essa estrutura mostra as entradas, processos e resultados do processo consultivo.

As contribuições incluem medidas tomadas pelos signatários para: A) desenvolver, revisar ou 
implementar políticas existentes, B) implementar ou fortalecer acordos e governança institucionais, C) 
direcionar fluxos e mecanismos financeiros e D) fornecer os fundamentos técnicos necessários para o 
planejamento, implementação e monitoramento de ações florestais. As contribuições também incluem os 
resultados e os benefícios dos signatários que estão dando passos em direção às metas da NYDF. Esses 
são benefícios para as florestas, as pessoas e o clima, como o aumento da biodiversidade, o emprego 
gerado e o carbono capturado.

O secretariado da NYDF usará as informações coletadas para: A) mostrar exemplos de progresso, B) 
identificar condições facilitadoras importantes para ações florestais, C) identificar restrições à ação, D) 
identificar as áreas de oportunidade para aumentar o apoio aos signatários em suas ações em relação 
aos objetivos da NYDF e E) aumentar a compreensão dos objetivos pós-2020 para os signatários.

34 A IUCN desenvolveu o Barômetro do Desafio de Bonn como um protocolo de rastreamento de progresso para ajudar os 
promotores a relatar e acompanhar o progresso das ações de restauração de florestas e paisagens (FLR) e as medidas 
tomadas para cumprir seus compromissos com o Desafio de Bonn. Mais informações sobre o Barômetro e os países de 
aplicação podem ser encontradas aqui.

APÊNDICE I: MÉTODOS E ESTRUTURA DE CONSULTA

A consulta informal aos signatários da NYDF foi projetada para descobrir os principais desafios, barreiras e 
restrições que inibem o progresso dos signatários em alcançar as metas da NYDF, assim como identificar 
exemplos de ação e impacto nos grupos de signatários da NYDF e como essas ações foram bem-sucedidas, 
os benefícios e os grupos de partes interessadas envolvidos. As respostas dos signatários foram coletadas 
e analisadas usando códigos-chave, que podem ser disponibilizados mediante solicitação.

Objetivos da consulta informal da NYDF:

1. Identificar os desafios que impedem o progresso dos signatários
2. Mostrar exemplos de ação e progresso dos signatários e identificar as principais condições 

facilitadoras
3. Identificar as necessidades e oportunidades dos signatários para apoiar o progresso
4. Fornecer informações sobre as perspectivas dos signatários sobre as metas de floresta e clima pós-2020

O Secretariado da NYDF conduziu consultas informais globais a mais de 80 signatários da NYDF de março 
de 2019 a junho de 2019. Essas consultas foram realizadas principalmente por meio de chamadas de voz 
ou reuniões presenciais, respostas a questionários por escrito e consultas presenciais a grupos. Durante 
essas consultas, os signatários receberam uma apresentação geral sobre a NYDF e a Plataforma Global 
e foram solicitadas uma série de perguntas de pesquisa para examinar as ações, desafios, necessidades 
e prioridades dos signatários. 

Figura 6: Quadro para o processo de consulta

Contribuições dos signatários para a NYDF

A. Políticas
B. Administração
C. Fluxos financeiros
D. Preparação técnica
E. Resultados e benefícios para florestas, clima e pessoas

Resultados da consulta da NYDF

A: Exemplos de progresso apresentados
B: Principais condições facilitadoras identificadas
C: Restrições de implementação identificadas
D: Oportunidades identificadas para apoiar os signatários da NYDF
E: Principais mudanças direcionais pós-2020 identificadas

Processo consultivo

1. Revisar: apresentação dos principais fatos da NYDF
2. Reunir informações: pesquisa de signatário
3. Construir relacionamentos: diálogo, perguntas e respostas, compartilhamento de recursos



76 77[Solo para empreses y instituciones financieras]

7. ¿Tiene su [empresa/ institución] un plan de acción especifico para reducir o eliminar la deforestación 
en la cadena de su suministro? ¿Sí o No?

a. Si así fuera, ¿cuál es la fecha de inicio y finalización?

b. ¿Es medible? ¿Sí o No?

c. ¿Se adoptó como política corporativa al más alto nivel? ¿Si o no? 

8.  ¿El plan de acción de su [empresa/institución] incluye objetivos específicos para después de 2020 
para abordar la deforestación? ¿Si o no?

a. Si así fuera, ¿qué son sus principales prioridades después de 2020?

9.  ¿Considera que falta algún elemento crítico en la declaración y / o metas? ¿Si o no?

a. Si así fuera, ¿qué es?

APÊNDICE  II: PESQUISA SOBRE AS PERSPECTIVAS DOS 
SIGNATÁRIOS DA NYDF 

As consultas com os signatários foram realizadas apenas em inglês, espanhol e francês. As perguntas 
são fornecidas em espanhol abaixo.

1. ¿Cuál fue el factor motivador principal para que su [gobierno/ organización/ empresa/ institución] 
respalde la Declaración de Bosques de Nueva York (NYDF)?

2. ¿Antes de esta encuesta, conocía usted el trabajo de la NYDF evaluación de progreso? (NYDF 
Progress Assessment) ¿Sí o No?

3. ¿Cuál ha sido la política, iniciativa, o proyecto forestal con mayor impacto, desarrollado por su 
[gobierno/ organización/ empresa/ institución] para respaldar el progreso de la meta uno de NYDF: 
“reducir por lo menos a la mitad la tasa de pérdida de bosques naturales a nivel mundial para el año 
2020, y hacer esfuerzos por acabar por completo con la pérdida de bosques naturales para el año 
2030”

a. ¿Cuál es el nombre de la política, iniciativa o proyecto forestal? 

b. ¿Cuáles son los tres principales beneficios de reducir la deforestación percibidos por su [gobierno/ 
organización/ empresa/ institución]?

c. ¿Cuáles fueron las condiciones habilitantes esenciales para este éxito (por ejemplo, apoyo 
político, técnico, financiero)?

d. ¿En esta acción involucra pueblos indígenas y comunidades, ONGs, ministerios gubernamentales, 
instituciones, o empresas? Si así fuera, ¿quiénes?

4. ¿Cuáles son los tres principales desafíos que enfrenta para reducir la deforestación y expandir la 
protección, restauración y uso sostenible de los bosques? 

5. ¿Cuáles serían los 3 principales servicios actuales o potenciales mediante los cuales la Plataforma 
Global NYDF puede agregar valor y respaldar su trabajo?

6. ¿Les interesa establecer vínculos con otros signatarios? ¿Sí o No?

a. Si así fuera, ¿con qué grupos/organizaciones estaría interesado en conectarse?

[Solo para gobiernos y organizaciones]

7. ¿Tiene su [gobierno/ organización] una visión/plan desarrollado para la implementación de la agenda 
climática post-2020? ¿Sí o No? 

a.  Si así fuera, ¿cuáles son sus principales prioridades?

8. ¿Considera que falta algún elemento crítico en la declaración y / o metas? ¿Si o no?

a. Si así fuera, ¿qué es?



A imagem viva mostra os desafios que os povos indígenas enfrentam relacionados à proteção e 
conservação das florestas e resume o caminho para alcançar as metas da NYDF de uma perspectiva 
indígena.

Mais informações disponíveis aqui: https://nydfglobalplatform.org/wp-content/uploads/2018/11/Meeting-
Summary_NYDF-Informal-Consultation-with-Indigenous-Peoples_UNPFII_26-April-2019-ENGLISH.pdf
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