
Destravando e 
Alavancando o 

Desenvolvimento de 
Baixas Emissões

Projeto Janela B

Com vistas a alcançar a integração e intercâmbio regionais por meio da adoção de medidas 
efetivas para a redução e prevenção do desmatamento ilegal, a interação de ações locais e 
estratégias conjuntas entre os estados da Amazônia Legal é uma prioridade. Dessa forma, o 
projeto busca contribuir com o fortalecimento de ações estruturantes para o combate ao 
desmatamento e às queimadas, além do fortalecimento de soluções eficientes, com foco no 
desenvolvimento de baixas emissões e na consolidação de rotas de financiamento regional. 
O projeto é implementado por uma rede de organizações não governamentais de apoio aos 
governos estaduais.
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Estados e Instituições envolvidas 

Objetivo
Contribuir para o desenvolvimento, implementação e adequação de planos 
subnacionais e nacional de combate ao desmatamento ilegal e queimadas, 
habilitando os estados da Amazônia Legal para acessarem o mercado 
regulado de carbono, por meio do Padrão ART/Trees (*).

https://www.artredd.org/trees/



Principais resultados
- Arranjo técnico político estabelecido para endereçar 

lacunas identificadas nas áreas de monitoramento e 
mensuração, relato e verificação (MRV) e outros 
requisitos técnicos de TREES.

- Estados com um sistema de salvaguardas REDD+ e 
consultas aos povos indígenas em todos os assuntos 
que os afetam, com participação efetiva e incluindo 
40% de participação de mulheres indígenas.

- Estados com estrutura institucional e legal para poder 
receber e distribuir financiamento sob ART/TREES.

- Mecanismos de distribuição de benefícios 
estabelecidos para a Coalizão LEAF, integrando 
equidade e inclusão com foco particular nos povos 
indígenas, comunidades locais e mulheres).

- Acordos mútuos com povos indígenas documentados, 
com sistema de monitoramento transparente em vigor 
(um por estado).

- Funcionários públicos com capacidade para gerenciar e 
monitorar a conformidade ART/TREES.

- Planos de engajamento com povos indígenas que 
cumpre com os padrões socioambientais (SES) do 
PNUD.

- Evento institucional realizado no âmbito da 
implementação do projeto.



Gestão executiva do projeto: Fundação Amazônia Sustentável 

Apoio institucional: Força Tarefa dos Governadores sobre Clima 
e Florestas (GCF-TF)

Governos subnacionais parceiros: Amapá, Tocantins, Roraima, 
Pará, Rondônia, Amazonas, Maranhão, Acre, Mato Grosso

Organizações parceiras: Instituto BVRio, Conservation 
Internacional, Earth Innovation Institute, Instituto de 
Conservação e Desenvolvimento Sustentável do Amazonas 
(Idesam), Instituto Centro de Vida (ICV), Instituto de Pesquisa 
Ambiental da Amazônia (IPAM), The Nature Conservancy

Doador: Ministério de Clima e Meio Ambiente da Noruega 

Gestor do contrato: Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento - PNUD
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