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APRESENTAÇÃO
O Acre é considerado um dos estados pioneiros e referência no mundo por
executar uma estratégia de desenvolvimento que, tem metas para a redução do
desmatamento e que incentiva a inovação tecnológica, o aumento a produtividade na
área rural e a conservação das florestas. Os resultados dessa política voltada para
uma economia de baixas emissões de carbono garantiram a redução de 10% do
desmatamento e foi destaque durante a 21 Conferência das Nações Unidas - COP,
em 2015.
O Governo do Acre se mantem no caminho das políticas estaduais orientadas
para o desenvolvimento sustentável, na busca bem-sucedida de parcerias para
financiar as políticas públicas inovadoras, visando dinamizar a base produtiva e
econômica, fortalecendo as cadeias produtivas prioritárias (florestal, agrícola e
pecuária) e a conservação das florestas, como contribuições para mitigar os efeitos
do aquecimento global. Dentre essas parcerias destacamos o Governo da Alemanha,
entre outros.
O Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação dos Serviços Ambientais IMC, Integrado ao Eixo Economia Sustentável do Plano de Governo de 2015, é
responsável pela implementação do Programa de Incentivos aos Serviços Ambientais
(ISA) Carbono, no âmbito da Lei do Sistema de Incentivos aos Serviços Ambientais,
que utiliza o mecanismo financeiro de remuneração por desmatamento evitado e
garante a repartição de benefícios aos provedores/beneficiários dos serviços
ambientais das áreas rurais e florestais do Acre.
Destacamos como principais resultados na 21 COP, em 2015, a entrega do
certificado de
internacionais

cumprimento
REDD+SES

das salvaguardas
e

a

divulgação

socioambientais

dos

resultados e

nos padrões
impactos

na

implementação do Programa REM – “REDD for Early Movers” apoiado pelos
Ministérios de Desenvolvimento e do Meio Ambiente da Alemanha, e coordenado pelo
Banco Alemão KfW.
Apesar de ser uma instituição recente (5 anos), já nasceu com grandes
desafios. Em 2015, o IMC assumiu a agenda de adaptação às mudanças climáticas,
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especificamente o monitoramento dos eventos extremos, secas e enchentes.
Trabalho relevante e fundamental, visto que vivenciamos uma cheia histórica em
2015, debatida em vários fóruns, mas que destacamos nossa participação nos
eventos ocorridos: Audiência Pública sobre Mudanças Climáticas e o X Fórum MAP.
O IMC encerrou o ano confiante de ter superado as expectativas no
cumprimento de suas metas, sobretudo, um sentimento de urgência está latente.

Magaly da Fonseca e Silva Taveira Medeiros
Diretora Presidente do Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação de Serviços Ambientais
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I- ASPECTOS INSTITUCIONAIS
A Nossa Missão Quem Somos
O Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação de Serviços Ambientais –
IMC é uma instituição de regulação, monitoramento, controle e registro do
Sistema de Incentivos a Serviços Ambientais - SISA, criada como autarquia
especial

com

autonomia

financeira

e

independência

administrativa,

supervisionada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA
Articular estratégias de adaptação e mitigação dos efeitos das mudanças
climáticas no Estado do Acre, através da promoção de mecanismos de
valoração de serviços ambientais, garantindo benefícios aos provedores de
serviços ambientais e o respeito a salvaguardas socioambientais
Os Nossos Objetivos
Os objetivos do Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação de Serviços
Ambientais – IMC, é fomentar a manutenção e a ampliação da oferta dos
serviços e produtos ecossistêmicos em todo o território do Estado do Acre.

1- COMPETÊNCIA INSTITUCIONAL DO IMC
A Lei do SISA (Sistema de Incentivos a Serviços Ambientais) cria o Instituto
de Mudanças Climáticas e Regulação de Serviços Ambientais - IMC como a entidade
responsável pela regulação, controle, monitoramento e registro das iniciativas, sejam
elas públicas ou privadas, de incentivos a serviços ambientais, incluindo as iniciativas
de REDD+. Desta forma, o IMC é responsável pela adequada implementação do
SISA e outros instrumentos necessários à mitigação e adaptação as mudanças
climáticas.
Ao Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação de Serviços Ambientais
compete:
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 Estabelecer normas complementares do Sistema de Incentivo de Serviços
Ambientais - SISA;
 Aprovar, nos termos do regulamento, subprogramas, as metodologias de
projetos

e

planos

de

ação

apresentadas

pela

Companhia

de

Desenvolvimento de Serviços Ambientais ou pelos proponentes de
projetos especiais;
 Homologar metodologias pré-existentes para desenvolvimento de planos
de ação e de projetos;
 Autorizar e/ou efetuar o pré-registro e o registro dos planos de ação e
projetos;
 Efetuar o controle e o monitoramento da redução de emissões de gases
de efeito estufa, bem como do cumprimento das metas e objetivos
estabelecidos em cada plano de ação ou projeto pré-registrado;
 Autorizar e/ou efetuar a emissão, regulamentação e registro de outros
serviços e produtos ecossistêmicos;
 Validar metodologias de registro e certificação;
 Avaliar, monitorar e articular ações de políticas referentes à mitigação e
adaptação aos impactos de mudanças climáticas;
 Realizar, estudos e levantamentos de emissões de gases de efeito estufa GEE;
 Desenvolver estratégia de quantificação, de provisão e de distribuição
territorial de serviços ambientais; e
 Articular ações de gestão de riscos associadas aos incentivos aos serviços
ambientais;
 Garantir o princípio de transparência estabelecido pelo SISA.
As competências atribuídas ao IMC são descentralizadas nos seus diferentes
Departamentos Técnicos e Administrativo, qual sejam: Departamento de Registro,
que tem a responsabilidade de regular e fazer o registro das iniciativas do SISA e
manter a contabilidade dos ativos ambientais gerados pelo SISA. Ao Departamento
7
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de Normatização recai a responsabilidade de elaborar normas complementares à Lei
do SISA e disponibilizar os requerimentos necessários para o desenvolvimento das
iniciativas no âmbito do SISA, assim como estabelecer as formas de relação com os
demais entes do Sistema. O Departamento de Monitoramento, tem a missão de
fomentar a manutenção e ampliação da oferta de serviços e produtos ambientais,
ainda, deve monitorar o desempenho dos programas do SISA em relação às
salvaguardas.
Na esfera administrativa temos o Setor Administrativo que tem o papel de
supervisionar as atividades de contabilidade e a elaboração das demonstrações
contábeis, também é de sua competência programar, organizar e coordenar as
atividades financeiras e administrativas.
Todavia, o IMC conta com a uma Diretoria Técnica que tem o papel
fundamental de supervisionar e acompanhar os programas, projeto, convênios e
contratos de interesse da presidência. Coordena as atividades relacionadas aos
assuntos técnicos, no âmbito da equipe técnica do instituto.
Mencionamos ainda, que em 2015, foram criadas assessorias da presidência,
com o objetivo de prestar assessoramento direto e imediato ao Diretor Presidente nos
assuntos relacionados ao instituto e ao SISA, exemplo: elaboração de pareceres,
análises de documentos técnicos de interesse da presidente, entre outros.

2- QUADRO FUNCIONAL DO IMC
Em 2015 o IMC realizou suas atividades com um quadro de servidores
bastante reduzido, tanto da parte técnica (atividades fim), quanto da esfera
administrativa (atividades meio). Com essa limitação funcional foi possível cumprir as
metas estabelecidas no programa de governo previamente pactuado. Também,
devemos registrar de que todos os servidores que compõem o quadro funcional do
instituto, são oriundos de outras secretarias, que foram cedidas pela Secretaria de
Gestão Administrativa - SGA.
Os servidores efetivos a disposição do IMC soma 07 (sete) servidores com
diferentes níveis de escolaridade; os cargos em comissão somam 18 (dezoito)
8
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servidores, que atendem as demandas das atividades meio e fim e 04 (quatro)
estagiários, representados pelos estudantes das universidades pública e privada.
3- ESTRUTURAÇÃO TECNOLÓGICA INSTITUCIONAL
Tratando-se da infraestrutura do IMC, em nível tecnológico, podemos dizer
que o instituto possui condições favoráveis ao desenvolvimento das suas ações. Em
2014 foi possível adquirir toda uma infraestrutura de mobiliários e equipamentos e em
2015 finalizamos com a implantação da nossa Central Telefônica – PABX, junto a
ACRETEL EMPRESA de TELECOMUNICAÇÕES LTDA; implantação da rede lógica,
que permite o fluxo e o compartilhamento de informações entre os diferentes setores
do IMC, e a aquisição de equipamentos de informática tipo Link de Internet: Solução
Very-high-bit-rate Digital Subscriber Line – VDSL2 com capacidade de 30 MB, a fim
de atender as necessidades estruturais de acesso a rede lógica, do IMC com o
objetivo de dar maior agilidade e oferecer melhor custo/benefício à administração.
A estruturação tecnológica e operacional do IMC fez com que todas as metas
que foram formuladas e consensuadas para o ano de 2015 fossem alcançadas.
Assim, foi possível dar maior resolutividade as demandas vindas da sociedade em
geral.
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II- PROJETOS EXECUTADOS PELOS DEPARTAMENTOS
Programa de Incentivos aos Serviços Ambientais do Carbono – ISA CARBONO
O Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação de Serviços Ambientais,
desde sua criação, vem trabalhando de maneira transversal, com os seus três
Departamentos (Registro Normatização e Monitoramento), no que se refere ao
Programa Jurisdicional de Incentivo aos Serviços Ambientais: ISA Carbono.
Os objetivos estabelecidos no programa estão relacionados diretamente com
a promoção, conservação, recuperação e incremento dos serviços ambientais, tais
como redução progressiva, constante e de longo prazo das emissões de gases de
efeito estufa e o sequestro de carbono, de forma integrada a estratégia de
desenvolvimento de baixas emissões buscando estabelecer ações de mitigação e
adaptação as mudanças climáticas.
O Programa ISA Carbono, se constitui uma estratégia para captar, prover e
dar sustentabilidade de recursos financeiros ao Estado para implementação de seus
planos e estabelecer a repartição dos benefícios para atores que conservam,
preservam e recuperam os ativos florestais como o carbono. Constitui-se assim, no
marco legal de um Programa Jurisdicional Subnacional para redução de emissões por
desmatamento e degradação florestal, bem como do manejo florestal sustentável e da
recuperação e aumento dos estoques de carbono através das atividades de sequestro
pelo reflorestamento.
As ações do Programa Isa Carbono são executadas com recursos financeiros
da Cooperação Alemã, através do Programa GLOBAL REDD EARLY MOVERS REM, que consiste na remuneração sobre resultados de reduções de emissões de
gases de efeito estufa proveniente do desmatamento evitado. Constitui objetivo a
Redução de Emissões oriundas de REDD (Reducing Emissions from Deforestation
and Forest Degradation) no Estado do Acre/Brasil. Com a consecução deste objetivo
pretende-se contribuir - em concordância com as determinações da Convenção
Quadro de Mudanças Climáticas (UNFCCC) - para a proteção do clima através da
proteção das florestas.
10
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Os recursos da contribuição financeira do Contrato REM 1 são utilizados em
programas de repartição de benefícios e para consolidar o Programa ISA-Carbono do
SISA, assim distribuídos: 70% da contribuição financeira destinada para atender aos
beneficiários nas áreas de intervenção; e os 30% disponibilizado para apoiar os
seguintes itens:
 Custos de implantação e operação do SISA;
 Estudos e outros trabalhos de monitoramento dos programas;
 Assistência técnica para as agências executoras dos programas;
 Estudos e outros trabalhos com o fim de melhorar o SISA e desenvolver
novos programas;
 Assessoramento Técnico Científico pelo Comitê Científico;
 Preparação de novos Programas do SISA.
A segunda contribuição financeira chamada de REM II, foi distribuída da seguinte
maneira: 90% da contribuição financeira está sendo destinada para atender aos
beneficiários nas áreas de intervenção; e os 10% restantes será disponibilizado para
apoiar os seguintes itens:
 Assistência Técnica para Agencias Executoras;
 Estudos e Pesquisas para Melhorar o SISA e Desenvolver Novos
Programas;
 Produção de Material de Divulgação.
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III- METAS REALIZADAS
As metas estabelecidas no Plano de Governo de 2015 foram:
1- Programa ISA Carbono validado e publicado para consulta pública no
VCS
2- Relatórios oriundos do Sistema de Monitoramento do Programa ISA
Carbono publicados
3- Eventos para comunicação e difusão do SISA realizados
As atividades contidas neste relatório foram estruturadas seguindo a lógica do
Plano de Governo que utiliza o Sistema Integrado de Gestão – SIG para acompanhar
e monitorar os programas e projetos estabelecidos para a gestão 2011 – 2014,
através da Colheita de Resultados.
As ações do IMC estão inseridas no Eixo da Economia Sustentável,
correspondente a Área de Resultado de Meio Ambiente, no Programa de Gestão
Ambiental é alicerçado pelo Projeto Jurisdicional ISA Carbono. O Projeto está sendo
executado de maneira transversal pelos respectivos departamentos da instituição. A
seguir detalhamos as atividades realizadas por meta.

META 1: PROGRAMA ISA CARBONO VALIDADO E PUBLICADO PARA
CONSULTA PÚBLICA NO VCS
A relevância dessa meta para o alcance dos objetivos do projeto consiste na
busca de garantir que as instâncias de participação social e de assessoria estejam
qualificadas para a boa governança do SISA de tal maneira que venham a contribuir
efetivamente para o cumprimento da Lei nº 2308/2010, de criação do sistema e, para
atender aos princípios dos padrões internacionais socioambientais para REDD+.
O Programa Jurisdicional ISA Carbono já foi elaborado e submetido a
consulta pública. É uma exigência do Verified Carbon Standard (VCS), para os
estados que queiram entrar no mercado voluntário de carbono, ou seja, o VCS é
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uma certificação que garante que o produto detém todas as garantias socioambientais
requeridas mundialmente.
As ações relacionadas com o alcance desta meta, são comentadas a seguir:
Estudos na área jurídica
Foi contratada uma empresa, para prestação de serviços especializados no
assessoramento na implementação e estruturação da Lei do SISA (Lei 2.308 de
22/10/2010), bem como assessoria e consultoria ao Estado do Acre no âmbito
nacional e internacional.
A Consultoria do Escritório Ludovino Lopes e Advogados subsidiou o
processo de validação do Programa Jurisdicional de Incentivos a Serviços Ambientais
– ISA Carbono e aninhamento dos Projetos especiais; assessorou o IMC e outros
membros do Comitê do SISA (Casa Civil, SEMA, CDSA, PGE) sobre a Estratégia
Nacional de REDD (ENREDD). Nesse sentido foram realizadas as seguintes
atividades:
a) Assessoria para alinhamento e discussão sobre os Projetos Privados no
Programa Jurisdicional de Serviços Ambientais. Tendo em vista a
finalização Programa Jurisdicional do Estado do Acre, fez-se necessário
realizar uma análise científica e jurídica da metodologia, linha de base,
contabilidade de emissão dos projetos privados e compatibilização dos
mesmos com o Programa Jurisdicional de Serviços Ambientais do Estado
do Acre. A Reunião ocorreu no Escritório Jurídico Ludovino Lopes e
Advogados, na Cidade de São Paulo/SP, em 04 de agosto de 2015.
Contou com a participação da Secretária de Estado da Casa Civil – Dra.
Marcia Regina, SEMA – Secretario Edegard de Deus, IMC – Presidente
Magaly Medeiros e Diretora Técnica Vera Reis, CDSA – Alberto Tavares e
Aline Guedes, PGE – Dr. Rodrigo Neves.
b) Assessoria sobre a estratégia nacional de REDD+ (ENREDD) e suas
implicações com o Programa Jurisdicional de REDD do Acre, durante a
reunião preparatória do Governo Federal/MMA. Contou com a participação
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da Secretario Edegard de Deus, IMC – Presidente Magaly Medeiros e
Diretora Técnica Vera Reis, PGE – Dr. Rodrigo Neves.
c) Assessoria à 6ª Reunião Ordinária do Comitê Cientifico do SISA, realizada
no Escritório do Governo do Acre em Brasília, em 18 de setembro.Teve
como pauta os “Avanços no processo de validação do Programa
Jurisdicional de incentivo a Serviços Ambientais (Programa Isa Carbono)
de forma a subsidiar o Relatório de Monitoramento do Programa
Jurisdicional de Incentivo de Serviços Ambientais”. Sob a Coordenação da
Presidente do IMC - Magaly Medeiros, secretariada pela Diretora Técnica
Vera Reis e acompanhada pelo membro do Comitê do SISA, Dr. Rodrigo
Neves – PGE.
d) Assessoria e acompanhamento de reuniões de trabalho entre o Governo
da Califórnia e o Governo do Acre no âmbito da Cooperação entre os dois
estados e participação do Workshop Público realizado pela Califórnia Air
Resources Board (ARB), no dia 28 de outubro de 2015, em Sacramento,
Califórnia – EUA.
e) Participação e elaboração de produtos de consultoria para subsidiar a
delegação do Governo do Acre, em especial o Instituto de Mudanças
Climáticas, durante a 21ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro
das Nações Unidas sobre Mudança do Clima/COP 21, no período de 05 a
08 de dezembro/2015, de acordo com a fase 2, atividade XII do Contrato
nº 018/2015
f) Subsídios ao processo de validação do VCS/Projetos Privados; Consultoria
e assessoria e acompanhamento das negociações e na elaboração de
acordos de cooperação, memorandos e documentos jurídico-legais, bem
como participação em grupos de trabalho técnico entre os Estado do Acre
e o Estado da Califórnia; Subsídios sobre ENREDD – Estratégia Nacional
de REDD e INDC (COP 21) entre os estados subnacionais.
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Salvaguardas Socioambientais
As salvaguardas Socioambientais formam um conjunto de mecanismos de
controle e monitoramento de risco e de cumprimento de direitos. São medidas
tomadas em caráter de precaução para assegurar que programas e projetos REDD+
não causem efeitos negativos à conservação florestal da biodiversidade, e que não
causem impactos indesejados a comunidades l9ocais, po0vos indígenas e
populações tradicionais.
Diante do enunciado acima, o IMC realizou atividades no sentido de fortalecer
o cumprimento das Salvaguardas Socioambientais, tais como:
Mecanismo de Retorno à Respeito da Efetividade do Cumprimento das
Salvaguardas
O objetivo deste estudo foi definir um “Mecanismo de Retorno” referente à
abordagem das lacunas no cumprimento das salvaguardas, propondo realizar
exercícios de comunicação mais efetiva. O “Mecanismo de Retorno” refere-se ao
retorno da CEVA (feedback) de informação comunicada pelo IMC no âmbito do
monitoramento do cumprimento das salvaguardas socioambientais no SISA e seus
programas.
O “Retorno” avaliará a abordagem das lacunas que foram identificadas com
participação de IMC e CEVA no Relatório de auto-avaliação do cumprimento das
salvaguardas em 2014 / lançamento em 2015. O estudo busca escolher os
instrumentos de comunicação a serem usados na definição do “Mecanismo de
Retorno” entre CEVA e IMC, à respeito da efetividade da abordagem das lacunas.
Além disso, inclui também a realização de uma atividade especifica com exercícios
visando uma comunicação mais efetiva, tanto interna nas reuniões da CEVA como
externa com os atores institucionais e sociais relevantes no âmbito dos processos do
SISA.
Proposta de Mecanismo de Retorno
O IMC é responsável pelo monitoramento da implementação, do cumprimento
de objetivos e metas, de resultados e impactos do SISA e seus programas. O
monitoramento inclui também o cumprimento das salvaguardas socioambientais,
15
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visando minimizar riscos, potencializar oportunidades, gerar benefícios, proteger os
direitos das comunidades envolvidas, a integridade e as funções dos ecossistemas.
Assim, este estudo propôs a seguinte estrutura de comunicação institucional da
CEVA:

Figura 1: Mapa de Comunicação Institucional da CEVA

Plano de Ação das Salvaguardas Socioambientais
O Plano de Ação das Salvaguardas Socioambientais elaborado, propõe
responsabilidades comuns, porem diferenciadas, para as três principais instituições
CEVA, IMC e SEMA no fornecimento e na validação de dados, no monitoramento dos
processos relevantes e na integração das contribuições das outras instituições
envolvidas, como UCEGEO, IMAC, ITERACRE, CDSA, SEAPROF, SEDENS, SEP
Mulheres, PGE, GT Indígena e Ouvidoria do SISA.
Publicação para consulta pública no VCS
A descrição do Programa Subnacional jurisdicional de Incentivos a Serviços
Ambientais ISA Carbono do Estado do Acre, Brasil foi publicado no dia 26/05/2015 no
sítio

do

VCS

http://www.vcsprojectdatabase.org/#/jnr_project_details/JR1

para

consulta pública durante 60 dias, a qual foi finalizada em agosto do mesmo ano sem
questionamentos.
O programa incorpora incentivos relacionados com a redução de emissões
por desmatamento e degradação florestal - projetos de REDD+, com o objetivo
16
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primordial de valorizar os estoques de carbono do estado. Os principais incentivos
relacionados com o programa incluem a promoção da transição para sistemas
agrícolas mais produtivos que reduzem a necessidade de expansão e, assim, evitar
mais desmatamento; incluindo o valor econômico das florestas em pé para melhorar a
qualidade de vida das pessoas dependentes da floresta; aumento da conservação
das florestas; e a distribuição dos benefícios por serviços ambientais.
Estabelecimento de um Sistema de Registro de Ativos Ambientais
Instrução Normativa
Para subsidiar a implantação de um sistema de registro de projetos privados
no Sisa foi elaborada e publicada a Instrução Normativa IMC Nº 01, de 26 de outubro
de 2015, no Diário Oficial do Estado no. 11.680, de 12/11/2016, regulamentando o
inciso IV do Art. 7º da Lei Estadual nº 2.308 de 22 de outubro de 2010, disciplinando o
procedimento de admissão de projetos especiais vinculados no âmbito do Programa
de Incentivo a Serviços Ambientais – Carbono (ISA – Carbono), do Sistema Estadual
de Incentivos a Serviços Ambientais.
Alinhamento dos parâmetros do Acre Carbon Standard (ACS)
Requerimentos Jurisdicionais (JNR) do Verified Carbon Standard (VCS).

e

os

As informações a seguir indicadas são frutos de discussões com o Comitê
Científico e com Comitê Executivo do Sisa, assessorado pelo Consultor Ludovino
Lopes como subsídio às atividades do IMC.
O parâmetro Standards aplicáveis ao Acre: Acre Carbon Standard (ACS) é:
 É o maior standard de carbono “proprietário” a nível mundial e representa
17% do mercado de carbono florestal REDD+;
 ACS vai continuar existindo após a val/ver sob VCS ;
 ACS tem um registro na Markit, com JPD registrado e créditos associados
a ACS;
 No caso de um acordo bilateral entre Governos (ex. Califórnia), os créditos
transados seriam ACS;
 É necessário estabelecer a fungibilidade entre ACS e VCS; o IMC após
17
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consulta ao Comitê Científico definirá os critérios/requisitos de
homologação dos standards de terceiros dentro do SISA;
 ACS tem créditos já transferidos e créditos comprometidos com KfW – 2
VERs cancelados por cada ACS comprometido com KfW. Verified
Carbon Standard (VCS)
 Representa 46% do mercado de carbono associado a atividades AFOLU
(Agriculture, Forestry and other Land Uses);
 VCS é o standard mais utilizado/valorizado para a comercialização de
créditos AFOLU no mercado voluntário;
 Existem 17 metodologias específicas para projetos AFOLU, das quais
cinco (5) estão diretamente relacionadas com REDD+.

META 2: RELATÓRIOS ORIUNDOS DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO
PROGRAMA ISA CARBONO PUBLICADOS
As ações realizadas para o cumprimento desta meta foram:
Inventário de Gases de Efeito Estufa Ano Base 2012
O Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação dos Serviços Ambientais –
IMC em parceria com a Embrapa-Acre, através de um Termo de Cooperação Técnica,
que tem como objetivo a integração de esforços para realizar levantamentos e
estudos para o inventário de Gases de Efeito Estufa, visando atender a demanda por
informações do setor agropecuário, florestal e ambiental do Acre, no âmbito do
Sistema Estadual de Incentivos a Serviços Ambientais – SISA.
O inventário de GEE é uma forma de contabilizar de maneira precisa as
emissões

de

carbono,

constituindo-se

um

instrumento

de

trabalho

para

pesquisadores, estudantes, técnicos e tomadores de decisão, a partir da
implementação de programas, planos de ação ou projetos, de acordo com os
princípios e critérios estabelecidos.
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Dando continuidade e contribuindo para o monitoramento de suas emissões,
O IMC em cooperação técnica com a EMBRAPA-ACRE elaborou a 2° edição do IGEE
– Ano Base - 2012 que visa o monitoramento das emissões e fluxo de CO2 nos
setores produtivos de energia, transporte, agropecuária, mudança no uso da terra e
resíduo sólidos, ele está estruturado em dois capítulos.
O resultado deste trabalho mostrou uma redução de 70% nas emissões,
decorrentes de processo de regeneração natural e a redução na taxa anual do
desmatamento no setor de mudança no uso da terra e floresta em comparação ao
IGEE Ano Base - 2010.
O inventário é uma forma voluntária de o Estado do Acre avaliar as fontes de
sumidouros e emissões antrópicas para poder desenvolver estratégias de mitigação e
adaptação às mudanças climáticas e também, uma pequena contribuição ao Brasil e
ao planeta para avançar na superação das desigualdades sociais, com conservação
ambiental e produção sustentável.

Mapeamento dos estoques de carbono nas florestas Estaduais do Mogno e
Gregório
foram realizados estudos de mapeamento dos estoques de carbono nas
florestas Estaduais do Mogno e Gregório, localizadas na região do Tarauacá – Envira,
alinhado com o Plano de Manejo da Unidade, que cobriu uma área total de 1800
hectares para monitoramento e quantificação da biomassa e carbono acima do solo,
através de metodologia com sobrevoos LIDAR (Light Detection And Ranging –
consiste em um sobrevoo de perfilhamento a laser aerotransportado), metodologia já
realizada na Floresta Estadual do Antimary em estudos anteriores conduzidos pela
EMBRAPA e UFAC, no âmbito do referido termo de cooperação.
Monitoramento e Controle
A busca de instituições parceiras foi fundamental para realizar em Brasília,
com apoio do IPAM, oficina para validar os indicadores de impacto comuns aos
Planos de Prevenção e Controle do Desmatamento nos estados do Acre, Mato
Grosso, Pará e Amazonas. Essa oficina contou com a participação de técnicos do
IMC e Sema.
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Oficina de planejamento estratégico do PPCD (Dinâmica do desmatamento do
Estado do Acre e Metas de 2020)
Com o objetivo de avaliar os resultados e impactos da dinâmica do
desmatamento ocorridos no período de 2011 a 2014 e pactuar ações estratégicas e
de governança para garantir os 80% de redução do desmatamento até 2020 no
Estado do Acre (conforme metas previstas no Plano de Prevenção e Controle do
Desmatamento do Estado do Acre, principal instrumento do Programa Jurisdicional de
REDD, o ISA Carbono), foi realizada a Oficina de Planejamento Estratégico para
Redução do Desmatamento no Estado do Acre.
O Planejamento teve uma expressiva participação de diferentes atores,
gestores da área de produção e meio ambiente dos Governos federal e estadual e
organizações da sociedade civil. Inicialmente foi feita uma avaliação técnica do
desmatamento, das áreas críticas a serem priorizadas, definidas ações estratégicas,
bem como a necessidade de novos estudos com uma análise das tendências para os
próximos cinco anos. Também foram analisados os avanços e feitas recomendações
para a contínua e permanente redução do desmatamento e queimadas, planejamento
de ações de prevenção e controle para os próximos cinco anos e ações emergenciais
para operacionalização imediata em 2015.
O principal resultado foi a implementação de uma força-tarefa integrada e a
instalação da sala de situação permanente sob Coordenação Geral do Gabinete Civil
do Governador e Coordenação Técnica da Secretaria de Estado de Meio Ambiente –
SEMA. Foram definidas três Linhas de Ação, sendo a) Comando e Controle e um
núcleo de Monitoramento Ambiental com suporte da UCEGEO; b) Produção
Sustentável, e c) Comunicação e Educação Ambiental. No processo, o IMC coordena
a geração de informações a partir de dados do Prodes, Deter e da UCEGEO para o
monitoramento e para subsidiar a tomada de decisão.
Monitoramento dos Convênios do Programa REM/KfW
Realização de visitas técnica de monitoramento nos municípios das regionais
do Alto Acre, Juruá e Taraucá- Envira, junto aos beneficiários do Programa REM
/SISA para avaliar os resultados e impactos dos investimentos realizados
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Os novos gestores do IMC, SEMA e CDSA para a gestão de 2015 a 2018 do
Governo do Acre, realizaram visitas nas Regionais do Juruá e Tarauacá-Envira, no
período de 19 a 22 de janeiro de 2015 com o objetivo de dialogar sobre a
continuidade do Programa REM com os beneficiários e avaliar os resultados e
produtos de alguns dos convênios firmados.
Foram realizadas reuniões com a Equipe da SEDENS no Juruá e a
COOPERJURUÁ

(Cooperativa

de

Peixe),

COOPERBISCOITO,

COPERMOA

(Cooperativa dos Moveleiros) e Visita ao Pólo de Cruzeiro do Sul e reunião com
Equipe do Manejo Comunitário SOAR. Nas Unidades de Gestão Integradas – UGAI
Liberdade e UGAI Acuraua foram realizadas reuniões com as equipes responsáveis
pelas Unidades e com os Presidentes das Associações e Beneficiários sobre os
resultados obtidos com os recursos do REM.
Após a Operação Juruá, executada em setembro por técnicos da Sema, para
verificação de documentos e prestações de contas junto aos responsáveis pelos
convênios do Programa REM, o IMC realizou, em outubro, visitas as áreas da Resex
Chico Mendes, sede da Cooperacre e à Fábrica de Preservativos Masculinos Natex,
no município de Xapuri, compreendendo dois objetivos: (i) identificação de histórias
de sucesso, captação de imagens e coleta de depoimentos de gestores e
beneficiários; (ii) visitas de monitoramento e registro de informações sobre os
convênios, com foco na percepção dos beneficiários sobre os indicadores das
salvaguardas socioambientais.
Monitoramento do Programa Jurisdicional de Incentivos a Serviços Ambientais
do Carbono do Estado do Acre
O IMC elaborou o Relatório de Monitoramento do Programa jurisdicional de
incentivos a Serviços Ambientais do Programa ISA Carbono do estado do Acre
referente ao período Agosto-2013 a Julho-2014 para fins de registro de unidades de
redução de emissões por desmatamento no Estado do Acre na Environmental
Registry – Markit, entregue no dia 30 de maio de2015.
Força tarefa para redução do desmatamento e queimada no Estado do Acre
A Oficina de Planejamento para redução do desmatamento e queimadas foi
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realizada com instituições de governo e sociedade civil e teve como encaminhamento
a instalação de uma sala de situação na Casa Civil para realizar uma Força Tarefa
para redução do desmatamento no Estado do Acre.
A Força Tarefa ficou sob a coordenação da Casa Civil e SEMA, tendo 3
Linhas Estratégicas: Comando e Controle, Alternativas Sustentáveis e Comunicação e
Difusão.
O Comando e Controle, sob a coordenação do Instituto de Meio Ambiente do
Acre, instalou a Operação Floresta Viva numa ação conjunta com o Governo Federal
– ICMBIO e IBAMA e ainda contou com o monitoramento ambiental da UCEGEO para
apoiar as atividades de campo com o serviço de inteligência, sob a orientação do
IMC. A SEAPROF coordenou as atividades para levar as Alternativas Sustentáveis
para as comunidades rurais, juntamente com as operadoras de ATER e a SECOM
difundiu as informações e comunicou a população como evitar o desmatamento e
queimadas.
O IMC apoiou as atividades, também, mediante Termo de Cooperação
Técnica (TCT) estabelecida entre SEMA/IMC/CIA AMBIENTAL/CBMAC/CIPA, com o
objetivo de integração de ações e esforços para realizar o combate ao desmatamento,
queimadas e incêndios florestais. As atividades realizadas foram:
 Atendimento as demandas dos municípios do Estado do Acre, onde foram
identificadas as maiores ocorrências de desmatamentos e queimadas;
 Capacitação de brigadas de combate a incêndios florestais.
 Operação Linha Fria no combate aos focos de calor e incêndios florestais
A CIPA teve uma participação ativa no grupo Comando e Controle, juntamente
com IMAC e IBAMA, tanto em ações conjunta com estes como em ações isoladas.
Oficina “Variabilidade climática e eventos extremos – definindo pesquisas
estratégicas para políticas públicas no Acre”
No período de 04 a 05/05/2015foi realizada a Oficina “Variabilidade climática
e eventos extremos – definindo pesquisas estratégicas para políticas públicas no
Acre”, com técnicos das instituições ambientais e afins do estado do Acre, em
parceria com o LBA, com o objetivo de identificar as necessidades de pesquisa dos
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eixos de atuação estratégica do IMC (prevenção, mitigação, resiliência e adaptação
às mudanças climáticas); definir estratégias para captação de recursos (humanos,
materiais e financeiros).
O trabalho em grupos e um aprofundamento dos seus resultados gerou
dentre outras uma proposta considerada prioritária e urgente, que o conjunto de
instituições presentes se comprometeu a detalhar para gerar projetos passíveis de
serem utilizados para captação de recursos e implementação: “O Acre rumo à
resiliência - Plano de Prevenção e Preparação a Eventos Extremos”.
Como desdobramento desta atividade foram feitas articulações técnicas e
políticas que possibilitaram uma visita ao Centro Nacional de Monitoramento e Alertas
de Desastres Naturais – Cemaden, um Termo de Cooperação Técnica entre o
Cemaden, IMC e Sema e a proposta de Projeto “Comunidades Resilientes” que conta
também como o apoio do Gabinete da Vice-Governadora do Estado do Acre.
META 3: EVENTOS PARA COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DO SISA REALIZADOS
Oficina de Gênero, Florestas e Mudanças Climáticas.
A Oficina “Gênero, Florestas e Mudanças Climáticas” foi dirigido para as
mulheres Gestoras Públicas, Técnicas de governo e da sociedade civil e, com a
participação expressiva das mulheres rurais (lideranças comunitárias) beneficiárias do
programa REM/KfW; realizada em parceria com a Universidade da Flórida, WWF,
Secretaria de Estado de Políticas para a Mulher , Rede Acreana de Mulheres e
Homens.
O objetivo da oficina era contribuir para o debate sobre a incorporação do
enfoque de gênero nas políticas públicas do Estado, fortalecendo o conhecimento e
as ferramentas para implementar as atividades e ações futuras, com vistas a melhorar
a sustentabilidade dos sistemas de produção e a conservação das florestas, com
equidade e eficiência.
A oficina permitiu a disseminação de conhecimentos sobre efeitos das
mudanças climáticas, a importância da conservação e uso sustentável das florestas e
o reconhecimento do papel da mulher nesse processo, além de conceitos de
valorização dos serviços ambientais e a implementação do Sisa. Foi proposta a
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realização de oficinas regionais sobre a temática, com base nas quais deverá ser
criado um grupo de trabalho, GT de Gênero ligado a CEVA.
Oficina de Jovens (técnicos comunitários da Resex Chico Mendes)
A Oficina para 30 monitores comunitários da Reserva Extrativista Chico
Mendes teve por objetivo desenvolver as capacidades técnicas dos monitores sobre o
SISA com a perspectiva de disseminar o conhecimento em suas comunidades e
apoiar o monitoramento do Programa Isa Carbono. Foi realizada através de Convênio
com a SOS Amazônia.
Oficina sobre Mudanças Climáticas Globais, Florestas e Serviços Ambientais
A Oficina Sobre Mudanças Climáticas Globais, Florestas, Serviços Ambientais
e SISA, foi realizada na Pousada Ecológica Seringal Cachoeira no município de
Xapuri e teve por objetivo sensibilizar os jovens moradores da RESEX Chico Mendes
sobre as políticas do programa SISA (Sistema Estadual de Incentivos a Serviços
Ambientais do Acre). Teve a participação de 31 representantes de Associações de
produtores rurais de Brasiléia, Epitaciolândia, Sena Madureira, Xapuri, Assis Brasil,
Rio Branco.
Seminário de Formação e Composição do GT Mulheres na ceva
Foram realizados dois seminários regionais sobre gênero e SISA na segunda
quinzena de outubro, tendo uma participação total de 68 mulheres, envolvendo a
regional do Alto Acre e Capixaba, as regionais Purus e Juruá, e teve como resultado a
formação e composição do GT Mulheres na CEVA com representantes indígenas e
produtoras rurais. Contou com o apoio da Agência Norueguesa de Cooperação –
Norad e Banco Alemão de Desenvolvimento – KfW e teve a parceria da Rede
Acreana, Secretaria de Estado de Políticas para Mulheres – SEPMULHERES.
Oficina de Encerramento do Projeto Sinal Verde
Projeto coordenado pelo Global Canopy Programme (GCP), em parceria com
CTA, IMC e ICMBio, financiado pela NORAD, realizou no período de 21 a 24 de abril
de 2015 uma oficina de encerramento. A oficina contou com a participação do CTA –
Centro de Trabalhadores da Amazônia; FUNTAC/UCEGEO;IPÊ – Instituto de
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Pesquisas Ecológicas; WWF Brasil; WWF Peru; CPI; FUNAI; ICMBio/Brasília; SOS
Amazônia; SERNAMP – Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas/Peru;
MINAM – Ministerio del Ambiente/Peru.
Verificou-se que a metodologia com participação comunitária tem potencial
para ser utilizada em sistemas de monitoramento jurisdicionais, nacionais e
subnacionais, visto que mostrou ser uma forma de fortalecimento da gestão dos
recursos florestais, servindo para orientar estratégias de desenvolvimento econômico
em unidades de conservação de uso sustentável, bem como acompanhar o
desenvolvimento de políticas públicas.
Congresso Brasileiro de Ciências do Solo
Participação de um técnico do IMC no XXXV Congresso Brasileiro de
Ciências do Solo “O solo e suas múltiplas funções”. No congresso, foram abordados
temas que se relacionam com a redução de emissões de gases de efeito estufa, tais
como: 1.Mudanças climáticas: projeções de impactos nas propriedades do solo e
sobre o uso da terra. 2. Fontes e sumidouros de gases de efeito estufa em sistemas
agropecuários.
Conferência das Partes da Convenção - Quadro das Nações Unidas sobre
Mudanças do Clima – COP 21
Participação nos dias 01 a 13 de dezembro de 2015 da 21ª Conferência das
Partes da Convenção - Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima – COP
21, em Paris com o objetivo de acompanhar as discussões do Acordo Climático
Global para diminuir o Aquecimento Global e a emissão de gases de efeito estufa e
limitar o aumento da temperatura do planeta em até 2°C até 2050.
O IMC participou de Painéis e Mesas redondas em eventos paralelos no
espaço oficial Le Bourget e também promoveu o Dia do Acre – evento paralelo do
Governo do Estado do Acre.
A Delegação do Acre composta por representantes do Gabinete do
Governador, Secretaria de Estado de Meio Ambiente, IMC, CDSA, Seplan, SECOM,
PGE, Assessoria Indígena, Comitê Cientifico, Beneficiários do REM, acompanharam
as discussões da COP 21 no Le Bourget, participaram do evento paralelo – Dia do
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Acre na COP 21, entre outros eventos paralelos com destaque para os eventos do
GCF e realizaram reuniões bilaterais com atores chaves.
" O Dia do Acre: Consolidando uma economia verde e de inclusão social na
Amazônia", foi realizado no Dia 07 de Dezembro em Paris – França “, no Restaurante
L'Elyseum, em PARIS, como parte da programação do governo do Acre na COP21.
Organizado pelo estado do Acre, em parceria com as ONGs ambientalistas WWFBrasil e Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável do Amazonas
(Idesam). Teve como objetivo posicionar a política de desenvolvimento sustentável do
Acre no debate global para o enfrentamento às mudanças climáticas.
Participaram do evento cerca de 120 pessoas representantes do Ministério
Federal da Cooperação Econômica e Desenvolvimento (BMZ) da Alemanha, do
banco KFW, do Ministério do Meio Ambiente e dos estados do Mato Grosso,
Amazonas, Maranhão, Pará e de Ucayali do Peru, da Amazônia Legal, investidores e
parceiros.
Na abertura, o governador do Acre Tião Viana enfatizou: “Nossa meta agora é
acabar com o desmatamento ilegal no estado até 2018, antecipando-se à meta do
governo federal de 2030”.
A Programação contou com dois painéis:
Painel I : Mecanismos Inovadores de Financiamento
Painel II : Resultados e Impactos Sócio Ambientais do Acre
Durante o evento o Estado do Acre recebeu a Certificação Internacional de
Salvaguardas Socioambientais nos Padrões REDD+ SES das mãos de Joanna
Durbin, presidente da Aliança para Conservação da Biodiversidade e do Clima (do
inglês CCBA), que fez a seguinte fala: “É um prazer confirmar e reconhecer o Acre
como líder, não só em REDD+, como também em políticas socioambientais,
apresentando as melhores práticas”.
Foram assinados Termos de Cooperaçao Tecnica com as instituições Earth
Innovation Institute - EII e Instituto de Pesquisa da Amazonia – IPAM.
Teve o Lançamento da Calculadora de Carbono; ferramenta desenvolvida
para apoiar os gestores públicos, especialmente ligados em nível estadual de REDD +
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programas, no desenvolvimento de estratégias para a redução de emissões por
desmatamento e degradação florestal, totalmente automatizada e com web service.
Produção de material de divulgação do REM/SISA
Elaboração e impressão do Documento de Autoavaliação do Cumprimento de
Salvaguardas Socioambientais no SISA e no Programa ISA Carbono do Estado do
Acre; Folder da Natex; confecção de Pen drives pulseira Kaxinawá contendo
documentos do SISA. Elaboração e impressão de 01 pasta, 01 cartas de
apresentação, 01 folder institucional e 04 folders sobre histórias de sucesso de
beneficiários do SISA: Indígena; Manejo Florestal Sustentável; Pecuária Diversificada;
Agroextrativismo e Produção familiar. Produção de 02 vídeos sobre manejo florestal
sustentável e o extrativismo da borracha.
Workshop “Desbloqueando finanças para florestas”, da GCP
A equipe técnica do IMC e CDSA participaram do Workshop dos parceiros do
Projeto “Desbloqueando finanças para florestas”, organizado pelo GCP, em São José
dos Campos, no período de 22 a 24/04/2015.
O evento teve como objetivo contribuir para catalisar investimentos proativos,
valorizando os recursos naturais das florestas do Brasil (Acre e Mato Grosso) e do
Peru (San Martín), por meio do uso sustentável da terra, conservação e meios de vida
sustentáveis em nível subnacional. Como produto, o IMC firmou um Termo de
Cooperação técnica com o GCP e conta com o apoio de um técnico contratado para
viabilizar as pesquisas de suporte ao programa no Acre, com recursos do GCP.
Visita técnica da equipe do Acre ao Centro Nacional de Monitoramento de
Desastres Naturais - Cemaden
A visita técnica teve como objetivo o intercâmbio entre as instituições
ambientais de resposta aos eventos extremos no Estado do Acre e o – CEMADEN
para poder melhorar a preparação para detecção de risco, monitoramento e respostas
aos eventos extremos na região.
A experiência vivenciada no CEMADEM foi de extrema importância para
melhoria do sistema de monitoramento dos eventos extremos no Estado de Acre. A
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troca de experiência e de informações entre os técnicos está possibilitando
padronização das informações ambientais de ambas as instituições. Teve como
resultado estabelecer a Cooperação Técnica entre IMC e CEMADEN, visando a
melhoria nas medidas de detecção e monitoramento de desmatamento, queimadas e
incêndios florestais. Esta atividade contou com a parceria de várias instituições, tais
como: LBA, SEMA, CEMADEM, CEDEC, COMDEC.
Ainda, destacamos a participação da Diretora Presidente do IMC em
diferentes fóruns de debates e de concertação de políticas de crédito de carbono. Tais
como:
 Participação da Reunião do Conselho Interregional Amazônico – CIAM, no
período de 20 a 21 de abril de 2015
 No período de 27 a 29 de maio de 2015 - Visita de representantes do Perú
ao Estado do Acre, com objetivo de conhecer o Programa ISA Carbono
 No período de 14 a 17 de maio de 2015 o Governo do Estado do Acre
recebeu uma Comitiva do Governo da Califórnia com o objetivo de
conhecer as políticas públicas sustentáveis do Estado do Acre e o
Programa de Incentivos a Serviços Ambientais – ISA Carbono
 Participação da Reunião Anual da Força Tarefa dos governadores para o
Clima e Florestas (GCF) realizada no período de 15 a 18 de junho de 2015,
em Barcelona, na Espanha, Catalunha
 Em junho de 2015 a Diretora do IMC participou do Seminário Internacional:
“O papel de opções e contratos futuros conectando créditos de carbono e
mercados financeiros”, Londres 19/06/2015
 Apresentação da experiência do SISA Acre durante o Encontro do Comitê
Internacional de Padrões Socioambientais de REDD+ CCBA em Oxford, no
intuito de influenciar outros países para uso de REDD+SES no
desenvolvimento futuro de suas iniciativas;
As atividades elencadas acima, tinham como objetivo principal, difundir as políticas de
desenvolvimento de baixas emissões e o Sistema de Incentivo aos Serviços
Ambientais do Estado do Acre.
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IV- INSTRUMENTOS DE GOVERNANÇA DO SISA
1- Comissão Estadual de Validação e Acompanhamento do SISA – CEVA
A implementação do Sistema Estadual de Incentivos a Serviços Ambientais do
Acre (SISA) estabelece vias de participação e controle social. A CEVA exerce o
acompanhamento do SISA e do Programa ISA Carbono, de forma institucionalizada.
A composição da CEVA conta com representantes com histórico de atuação na área
ambiental reconhecido nos níveis local e internacional.
O fato de os membros da CEVA assumirem esse trabalho em caráter voluntário
fortalece o processo, com envolvimento e compromisso de salvaguardar os direitos
das populações que vivem na floresta, além de contribuírem com a implementação de
políticas de proteção das florestas e do clima. À medida que o Acre avança com suas
políticas de desenvolvimento sustentável, as atribuições da CEVA têm demandado
cada vez mais dedicação de seus representantes e, consequentemente, aumentam
as demandas direcionadas ao trabalho da Secretaria Executiva, exercida pelo IMC.
A Secretaria Executiva da CEVA organizou as reuniões ordinárias e
extraordinárias de 2015, em conjunto com a Coordenação da Comissão; solicitou,
revisou e colaborou com a elaboração de documentos técnicos e apresentações
institucionais; articulou, mobilizou e acompanhou a participação de membros da Ceva
na reunião conjunta dos três Conselhos; distribuiu materiais e divulgou conteúdos a
respeito da atuação da CEVA em eventos nacionais e internacionais. A seguir
elencamos as principais atividades realizadas:
 Organização de nove reuniões da CEVA, sendo duas ordinárias e sete
extraordinárias, além da articulação e mobilização para reunião conjunta
dos três Conselhos Estaduais;
 Coleta e preparação de documentos técnicos, para distribuição aos
membros da Comissão;
 Distribuição de materiais de divulgação contendo informações sobre a
CEVA, em eventos locais (por exemplo: eventos de formação de
lideranças indígenas) e internacionais (por exemplo: COP21);
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 Impressão e publicação do documento intitulado “Autoavaliação do
cumprimento de salvaguardas socioambientais no SISA e no Programa
ISA Carbono do Estado do Acre”.
Resultados Alcançados na Gestão de 2015:
Aprovação do Plano de Investimentos dos recursos do REM e a proposta de
Subprograma Pecuária Diversificada Sustentável, com recomendações; analisou, em
várias etapas, e validou a 2ª versão do Relatório de Revisão Internacional do
processo de salvaguardas; e elegeu seus representantes da sociedade civil para o
biênio 2016-2017.
Outro resultado marcante, originado a partir de atividades e mobilização no
âmbito da CEVA, concerne à formação do Grupo de Trabalho de Gênero, uma
decisão tomada a partir da realização da Oficina “Gênero, Florestas e Mudanças
Climáticas no Acre”, ocorrida de 10 a 12 de junho.
A reunião conjunta dos três Conselhos Estaduais, ocorrida em novembro,
compreendeu o processo de eleições de conselheiros da sociedade civil para
composição da CEVA durante o biênio 2016-2017. Foram eleitas as seguintes
instituições: Asimmanejo, CNS, Rede GTA, WWF.
Com a publicação do documento “Autoavaliação do cumprimento de
salvaguardas socioambientais no SISA e no Programa ISA Carbono do Estado do
Acre”, a CEVA, em conjunto com o IMC, concluiu os 10 (dez) passos do processo
REDD+SES no Acre. Esse resultado deu ao Estado um certificado de Salvaguardas
Socioambientais em projetos de REDD, emitido pela Iniciativa Internacional e
entregue durante a 21ª Conferência das Partes das Nações Unidas sobre Mudanças
Climáticas, a COP21, em Paris.
2- Grupo de Trabalho Interinstitucional Indígena – GTI
Considerando as dificuldades encontradas com a ocorrência da cheia
histórica de 2015, e das mudanças no governo, não houve condições de organizar
atividades do GTI durante o primeiro semestre.
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As atividades ocorridas em 2015 estão apresentadas a seguir:
 Realização de um encontro entre lideranças indígenas (inclusive membros
do GTI) e a representante do Comitê da Iniciativa Internacional sobre
salvaguardas socioambientais (12/08/2015);
 Realização de duas reuniões do Grupo de Trabalho Interinstitucional
Indígena (17/09/2015 e 23/11/2015);
 Realização de um encontro entre representantes da CEVA, do GTI e a
Coordenadora do Programa REM (12/11/2015);
Resultados alcançados pelo GTI
O encontro com a representante do Comitê Internacional, Aurélie Lhumeau,
permitiu análise e verificação de resultados do Relatório de Revisão Internacional do
processo REDD+ SES no SISA do Acre, por meio de consulta a representantes de
comunidades indígenas locais, promovendo a participação social.
Verificada a importância da manutenção de uma instância de diálogo entre
governo e comunidades indígenas, em atendimento às demandas postas por
lideranças ao IMC na reunião de 17/09/2015, foi decidido estender a atuação do GTI,
cujo término da vigência deu-se em 30/06/2015 (conforme seu Regimento Interno).
Essa decisão contribui para o fortalecimento do processo de salvaguardas
socioambientais no SISA.
Foram avaliadas as atividades das organizações que fazem parte do GTI,
permitindo a troca de experiências e a divulgação das políticas e seus avanços, bem
como das melhorias dos meios de vida das populações indígenas do Acre. Como
exemplo, temos a conservação de serviços ambientais por meio das ações dos
Agentes Agroflorestais Indígenas (AAFIs), em associação com os trabalhos de
formação desenvolvidos pela Comissão Pró-Índio e os trabalhos de orientação e
monitoramento

desenvolvidos

pela

Associação

do

Movimento

dos

Agentes

Agroflorestais Indígenas do Acre (AMAAIAC).
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Foi definida a nova composição do Grupo de Trabalho, com as seguintes
instituições: IMC, AEPI, FUNAI, CPI, AMAAIAC, OPIAC, OPIRJ, SITOAKORE, ASCY,
Associação Arara do Igarapé Humaitá, APIWTXA, AJC, AAPBI, AIN, OPITAR,
MAPHKAHA, OAKAT 27.
Foi aprovado o planejamento para 2016, com destaque para adoção de
estratégias de formação e difusão de informações.
Beneficiários do GTI
Os beneficiários das ações do GTI foram: mulheres, jovens, lideranças e
comunidades indígenas em geral; servidores públicos, técnicos e gestores locais e
internacionais; representantes da sociedade civil local e internacional.
3- Comitê Científico do SISA
O Comitê Científico, exerce a função de assessoria técnica sobre questões
científicas e técnicas relacionadas com a redução de emissões por desmatamentos e
degradação florestal. Periodicamente esse Comitê se reúne para deliberar sobre a
quantidade de unidades de redução de emissões, apresentada na forma de
resolução.
Na gestão 2015 foi possível realizar as atividades abaixo descritas:
O Governador Tião Viana nomeou o Dr. José Antônio Sena do Nascimento,
como novo Membro do Comitê Científico, em substituição ao Dr. Virgílio Horácio
Samuel Gibbon, através do Decreto n°. 8.724/2014
A 6ª reunião do Comitê Cientifico foi realizada em Brasília e teve como pauta
os “Avanços no processo de validação do Programa Jurisdicional de Incentivo a
Serviços Ambientais do Programa Isa Carbono” de forma a subsidiar o Relatório de
Monitoramento do Programa Jurisdicional de Incentivo a Serviços Ambientais, que
demanda a definição de regras claras para monitoramento, salvaguardas e tratamento
dos Projetos privados pré-existentes no território do Estado do Acre. A reunião contou
com a participação dos membros do Comitê Cientifico Foster Brown, Daniel Nepstad,
Jose Antonio Sena do Nascimento, Dr. Gilvan Meira e os convidados Dr. Rodrigo das
Neves (PGE) e o Dr. Ludovino Lopes, consultor jurídico do IMC.
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