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Estrutura

• Por que subnacional?

• Compromissos e resultados

• Como destravar o potencial de governos subnacionais para 
florestas e clima?



Por que subnacional?

• Autoridade: maior em Brasil (modelo federação)

• Fiscalizacao (pacto federativo do Brasil)

• Controle de florestas: areas protegidas

• Regularizacao fundiaria

• Proximidade aos atores

• Inovação
• Artigo 41 do Codigo Florestal baseado no SISA do Acre

• CAR baseado no “MT Legal”

• Influencia sobre governor federal



Compromissos: Carta de Rio Branco de 2014

“We call upon donor governments and the private sector to work with
us to mobilize additional capacity-building and pay-for-performance
funds...”

We are committed to making significant emissions reductions provided
that adequate, sufficient, and long-term performance-based funding is
available, whether through market or non-market sources. If
guarantees of this financing are made, we commit to reducing
deforestation by 80% by 2020.”

Rio Branco Declaration, August 2014

• 13 initial signatories, up to 38 by 2018

• Pre-condition for receiving Norway pledged funds



Jurisdições Subnacionais c/ 28% das florestas tropicais

Included in Rio Branco 
Declaration (RBD) analysis

Not included in RBD analysis Stickler et al. 2020



Desempenho

• Metade das jurisdições avançaram

• 4 alcançaram a meta

• 26 de 30 jurisdições tem uma meta de desmatamento nas 
politicas publicas



Financiamento reduzido
• Apenas Noruega respondeu

diretamente ($25M)

• Apenas dois jurisdições com 
contratos ”pagamento por
resultados”

*Governors Climate & Forests Task Force
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Como destravar o potencial subnacional?

• Financiamento para cobrir custos da transição para 
desenvolvimento de baixo carbono; “pagamento por resultados” 
não é suficiente

• Iniciativa LEAF:  compra de offsets de programas de REDD jurisdicional)

• Fomentar parcerias publicas privadas

• Perspectiva de desenvolvimento rural



Obrigado!
dnepstad@earthinnovation.org

www.earthinnovation.org

SUPPORTED BY

mailto:dnepstad@earthinnovation.org

