
Avaliação de oportunidades para projetos 
REDD + no Amazonas 
 
Histórico da Organização 
A Wildlife Conservation Society (WCS) é uma organização norte-americana de caráter privado e sem fins 

lucrativos, fundada em 1895 que trabalha pela conservação da vida silvestre e paisagens naturais através 

do entendimento de questões críticas e da elaboração de soluções científicas e implementação de ações que 

beneficiem a natureza e a humanidade. Com mais de um século de experiência, compromissos de longo 

prazo em dezenas de paisagens, presença em mais de 60 nações e experiência no estabelecimento de mais 

de 150 áreas protegidas em todo o mundo, a WCS possui o conhecimento e as parcerias para garantir que 

a natureza prospere, nas paisagens onde trabalha, em conjunto com as comunidades locais. Esse 

conhecimento é aplicado para abordar questões de manejo de espécies, habitat e ecossistemas chave afim 

de melhorar a qualidade de vida das populações rurais mais vulneráveis, cujos meios de subsistência 

dependem da exploração direta dos recursos naturais. 

A WCS Brasil é uma organização brasileira sem fins lucrativos fundada em 2004 que concentra seus 

esforços de conservação no estado do Amazonas, no coração da bacia Amazônica e o maior estado do 

Brasil (157 milhões de hectares). A estratégia da WCS Brasil é identificar problemas críticos de 

conservação e desenvolver soluções baseadas na ciência que beneficiem as paisagens naturais, a vida 

silvestre e as populações humanas. A organização desenvolve ações de fortalecimento de áreas protegidas 

e implementação de ferramentes de governança territorial em escalas de paisagem afim de evitar o 

desmatamento, a fragmentação e degradação dos ecossistemas naturais no estado do Amazonas. 

Objetivo 
Avanços recentes no desenvolvimento dos dispositivos legais para a implementação de um programa 

jurisdicional de REDD no Estado do Amazonas apresentam uma oportunidade para a WCS de ampliar seus 

objetivos de conservação alavancando financiamentos relacionados a questão climática. A WCS pretende 

realizar uma revisão preliminar das oportunidades para desenvolver e implementar projetos de REDD + em 

suas paisagens no Amazonas. Os serviços de um consultor ou empresa são solicitados para: 

 

1) Realizar uma revisão de alto nível da situação institucional em torno de REDD + na Amazônia 

2) Desenvolver um roteiro (roadmap) para o desenvolvimento de projetos REDD+ dentro do 

programa de REDD+ do estado do Amazonas. 

3) Avaliar localidades potenciais para implementação de projetos REDD+ e fazer recomendações para 

orientar a seleção de localidades que potencializem os objetivos de conservação da WCS e o seu 

alinhamento com os mecanismos de financiamento de carbono. 

REDD+ revisão institucional 
Resumo 
Esta avaliação tem como objetivo fornecer à WCS uma série de recomendações sobre o desenvolvimento 

e execução de projetos de REDD+ no Amazonas, Brasil, alinhados com o programa jurisdicional de 

REDD+ em desenvolvimento no estado. O principal resultado desta tarefa deve ser um detalahamentos 

dos “passos a seguir” pela WCS na prossecução de um projeto, destacando as principais questões 

pendentes ou fontes de incerteza e estratégias recomendadas para lidar com os obstáculos institucionais 

previstos para a implementação de um projeto com essas características. 



 

Atividades 
1) Revisão detalhada da política de REDD+ no estado e no país 

a) Resumo do estado de desenvolvimento de REDD + no Amazonas nos últimos 5 anos 

b) Situação da interface entre o Amazonas e a estratégia REDD + do governo ancional, em termos 

práticos. 

c) Caracterização geral das áreas/estados brasileiros com leis estabelecidas, e daquelas em 

desenvolvimento ativo. 

 

2) Resumo de quais são as etapas que devem ser concluidas junto ao governo para desenvolver um projeto 

de REDD + 

a) Especificamente em relação as leis e políticas existentes no Amazonas, e mais amplamente a nivel 

nacional, identificar e descrever os requisitos e os processos que os proponentes de projetos devem 

cumprir para desenvolver um projeto REDD+. Incluindo, mas não limitado a: 

 Solicitações oficias ou cartas de intenções a serem submetidas a parceiros governamentais 

 Avaliações obrigatórias 

 Acordos assinados com proprietários de carbono e / ou órgãos governamentais 

 Revisão e aprovação do conceito do projeto por órgãos técnicos do governo 

 Registro e aceitação do projeto dentro de um sistema jurisdicional aninhado  

b) As informações fornecidas devem ser suficientes para que o proponente de um projeto possa traçar 

um cronograma de 2-3 anos de processos junto ao governo, desde o conceito inicial do projeto até 

a verificação final. 

3) Estado do Sistema Jurisdicional Aninhado 

a) Resuma o estado atual do sistema jurisdicional de REDD+ no Amazonas, identificando em que 

medida as seguintes questões foram resolvidas: 

 Papel de projetos e proponentes de projetos no programa jurisdicional (por exemplo, qual 

cenário JNR está sendo proposto) 

 Compartilhamento de créditos de carbono entre o programa nacional, programas de estados, 

projetos e comunidades locais. 

 Alocação da linha de base para projetos da linha de base jurisdicional 

 Critérios adicionais a serem adicionados nas discussões iniciais com a WCS 

b) Para os processos ainda não resolvidos, identificar quais são os órgãos (instituições, conselhos, 

grupos de trabalho, etc.) responsáveis pela elaboração das recomendações técnicas (nacionalmente 

e no estado do Amazonas). 

 

4) Avaliação de oportunidades por categoria de posse de terra 

a) Considerando as principais categorias de posse / gestão da terra no Amazonas, onde a WCS pode 

desenvolver um projeto (por exemplo, para as várias categorias de unidades de conservação; 

propriedade rural, assentamentos), detalhar: 

 O que se sabe sobre os direitos sobre o estoque de carbono 

 Quais são, se houver, as principais políticas estaduais ou nacionais que podem facilitar ou 

permitir a proteção florestal através do pagamento por desempenho 

 Principais obstáculos institucionais ou políticos encontrados pelos gestores/proprietários de 

terras para se envolverem com projetos de carbono 

b) Fornecer uma lista de recomendações para desenvolver projetos de redução de emissões de carbono 

por desmatamento evitado nas categorias de posse de terras identificadas pelo consultor. 

c) Identifique, como na tarefa 1), etapas específicas adicionais que devem ser concluídas para 

implementar projetos de carbono nas categorias prioritárias de posse de terra. 

 

Produtos 



 Relatório com os elementos elencados acima. 

o Resumo da situação e história recente do Amazonas e do programa nacional de REDD + 

o Lista de etapas obrigatórias para o desenvolvimento de projetos dentro do programa 

estadual de REDD +, com as partes interessadas associadas identificadas 

o Revisão da situação dos elementos técnicos do sistema REDD+ jurisdicional 

o Avaliação de oportunidades e recomendações por categoria de gestão de terras 

 Apresentação de slides detalhando as principais conclusões e recomendações para WCS 

 

Recursos e Dedicação 

 É solicitado ao consultor enviar a sua proposta financeira para realização dessa avaliação. 

 A WCS prevê que esta avaliação deve levar até 20 dias úteis. 

 

Requisitos chave 
 Experiência de pelo menos 5 anos em trabalhos no Brasil implementando projetos REDD + e/ou 

desenvolvendo o arcabouço jurídico/institucional nos âmbitos nacional e/ou estadual. 

 Experiência comprovada no desenvolvimento de projetos de REDD aninhados jurisdicionalmente 

no Brasil. 

 Possuir uma rede atual de contatos no governo, ONGs e desenvolvedores de projetos, envolvidos 

no processo de REDD + no Amazonas 

 Compreensão dos vários regimes legais de posse / gestão da terra no Amazonas, incluindo áreas de 

conservação 

 Alto conhecimento sobre as estruturas jurisdicionais de REDD + como Verra-JNR e ART. 

 Compreensão da interface técnica e política entre o programa REDD+ do Amazonas e o programa 

nacional. 

 Proficiência nos idiomas inglês e português. 

 

Para candidatar-se: 
Os candidatos devem enviar por e-mail: 

 Carta de interesse. 

 Currículo pessoal (CV) 

 Proposta financeira em moeda local (BRL) 

Para wcsbrazil@wcs.org com o assunto “Avaliação de oportunidade para REDD + no Amazonas” até o dia 

25 de junho de 2021. 


