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ESTUDO COMPARATIVO 
GLOBAL SOBRE REDD+ FASE 4
Conhecimento para subsidiar ações de proteção das 
florestas tropicais e Assegurar direitos

OBJETIVOS 
GERAIS
Esse projeto de três anos (2021–
2023) baseia-se no estudo de 
longo prazo que o CIFOR e seus 
parceiros produzem sobre REDD+ 
desde 2009, intitulado “Estudo 
Comparativo Global (GCS)”. Este 
estudo produziu informações, 
análises e ferramentas baseadas na 
ciência para promover resultados 
eficazes, eficientes e equitativos 
(3E) na implementação de REDD+, 
incluindo direitos e meios de 
subsistência seguros para os povos 
indígenas e as comunidades locais.

O objetivo final do projeto é que 
os formuladores de políticas e 
profissionais nos principais países 
com florestas tropicais planejem 
e implementem políticas e ações 
de 3E favoráveis às florestas, com 
base no conhecimento e nas 
capacidades codesenvolvidas 
através desse projeto.

O QUE FAZEMOS
As atividades do projeto estão organizadas em quatro pacotes de trabalho de 
pesquisa- ação, além de um pacote de trabalho de comunicação e divulgação 
(Figuras 1 e 2).

Figura 1. Os quatro pacotes de trabalho de pesquisa-ação do projeto.
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Figura 2 mostra como os pacotes de trabalho se relacionam uns com os outros. 

Figura 2. O quadro da pesquisa: Conexões entre pacotes de trabalho de pesquisa-ação, atividades e 
resultados de pesquisa.
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PT 1 Alcançar transparência e responsabilidade

1.1  Arquétipos de desmatamento e degradação 
        tropical

2.1  Matriz de intervenção contextual para 
        subsidiar as políticas e ações para reduzir o 
        desmatamento e a degradação �orestal
2.2  Mapear e avaliar mecanismos de �nanciamento
        e compartilhamento de benefícios de REDD+ 

1.2  Geração de dados para apoiar o Quadro de 
        Transparência Aprimorada (Enhanced 
        Transparency Framework - ETF) e os princípios 
        TACCC da UNFCCC

PT 2 Monitorar e avaliar ações

3.1  Análise das políticas de desmatamento contínuo 
        e degradação �orestal
3.2  Abordagens baseadas em direitos e 
        salvaguardas para apoiar mudança 
        transformacional 

PT 3 Envolvendoa política: entendendo e
ampliando o espaço político

Objetivos e 
atividades de 
cada pacote de 
trabalho (PT)

Envolvendo a política: Entender e ampliar o 
espaço político

Identificar para corresponder às outras 
descrições, oportunidades e barreiras para 
mudanças transformacionais relacionadas à 
governança e economia política das florestas 
nas arenas políticas globais, nacionais e 
subnacionais

Vincular ciência e política para a ação 
climática baseada proteção das florestas 

Desenvolver, aplicar e aprimorar um quadro 
de desmatamento e degradação florestal 
(‘quadro de diagnóstico’), em conjunto com 
cenários políticos de vias alternativas para 
as florestas e o desenvolvimento, com as 
principais partes interessadas através de 
plataformas de política científica

Alcançar transparência e 
responsabilidade

Engajar e apoiar as organizações 
interessadas globais, nacionais 
e subnacionais para aumentar a 
transparência e responsabilidade no 
setor florestal e de uso da terra

TENURE
?

PT1

PT3 PT4

Compartilhar evidências e 
experiências

Divulgar o conhecimento 
científico gerado por esse projeto 
e promover a participação de 
múltiplas partes interessadas em 
tomadas de decisão

PT5

Monitorar e avaliar ações

Desenvolver uma tipologia global 
de instrumentos de política para 
reduzir o desmatamento e a 
degradação florestal e avaliar seus 
impactos em diferentes contextos, 
enquanto monitora e avalia os 
mecanismos de financiamento e 
compartilhamento de benefícios de 
REDD+ em andamento 

PT2



TEORIA DA MUDANÇA
A via de impacto do projeto segue uma abordagem de 
cinco etapas (Figura 4):

1. Criação de conhecimento e coaprendizagem 
nos PTs 1–4, incluindo um forte engajamento dos 
principais stakeholders em todo o ciclo de pesquisa, 
especialmente através de plataformas de ciência-
política para coproduzir o quadro de diagnóstico do 
PT4 e cenários políticos [atividades de coprodução de 
conhecimento]

2. Melhoria do acesso ao conhecimento para os 
organizações interessadas envolvidos nas atividades 
de coprodução, aumentando o senso de propriedade 
e a provável aceitação dos resultados da pesquisa 
[resultados da coprodução de conhecimento]

3. Mudança nas aspirações dos atores envolvidos, 
incluindo maior conhecimento e uso de evidências 
geradas ao longo do projeto [resultados da coprodução 
de conhecimento]

4. Mudança de comportamento entre os atores 
envolvidos, incluindo maior compromisso com 
políticas e ações de 3E favoráveis às florestas em 
um espaço político ampliado e mais disposição para 
se comprometer em abordar trade-offs resultando 
no planejamento e implementação destas políticas e 
aumento do financiamento para florestas [resultados 
intermediários e finais do programa/resultados da 
NICFI]

5. Impactos na mudança destatus: redução do 
desmatamento e degradação florestal, promoção 
de desenvolvimento sustentável e conservação da 
biodiversidade.

As primeiras quatro etapas se enquadram principalmente na 
esfera de influência do CIFOR e dos parceiros. Alcançar os 
resultados desejados nessas fases levaria a uma contribuição 
considerávell para as mudanças no status resultantes das 
decisões dos principais formuladores de políticas e profissionais 
da arena política de florestas e mudanças climáticas.

Em cada país de estudo, nossas atividades de projeto são desenvolvidas com base em consultas feitas com organizações 
interessadas nacionais para alinhar as atividades e os resultados do projeto às necessidades de cada país.
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ONDE TRABALHAMOS 
Estamos realizando pesquisas no Peru, Brasil, República Democrática do Congo e Indonésia, além de uma análise 
comparativa global (Figura 3). 

Figura 3. Mapa das atividades de pesquisa do projeto.



CONTATOS PRINCIPAIS 
Líder do projeto: Pham Thu Thuy (t.pham@cgiar.org)

Pacote de Trabalho 1: 

Kristell Hergoualc’h (K.Hergoualc’h@cgiar.org) and  
Arild Angelsen (arild.angelsen@nmbu.no) 

Pacote de Trabalho 2: 

Colas Chervier (c.chervier@cgiar.org) and  
Stibniati Atmadja (s.atmadja@cgiar.org)

Pacote de Trabalho 3: 

Anne Larson (a.larson@cgiar.org) and  
Maria Brockhaus (maria.brockhaus@helsinki.fi) 
Pham Thu Thuy (t.pham@cgiar.org)
Juan Pablo Sarmiento Barletti (J.Sarmiento@cgiar.org) 

Pacote de Trabalho 4: 

Raoni Guerra L. Rajao (raoniguerra@gmail.com) and
Arild Angelsen (arild.angelsen@nmbu.no)

Monitoramento, Avaliação, Aprendizagem e Avaliação 
de Impacto (MELIA):  
Jean-Charles Rouge (J.Rouge@cgiar.org)

Coordenador do projeto:  
Levania Santoso (l.santoso@CGIAR.ORG)

Coordenador na Indonésia:  
Bimo Dwi Satrio (B.Dwisatrio@cgiar.org)

Coordenador no Peru:  
Juan Pablo Sarmiento Barletti (J.Sarmiento@cgiar.org)

Coordenador no Brasil:  
Richard Van der Hoff 
(richard.vanderhoff@inteligenciaterritorial.org)

Coordenador na República Democrática do Congo:
Christian Amani (c.amani@cgiar.org) 
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Figura 4. Vias de impacto em cinco etapas
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RESULTADOS 
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