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Por que essa estrutura?
•

•

•

•

•

O objetivo das Recomendações de Balikpapan é facilitar colaborações
governamentais com empresas para promover a sustentabilidade jurisdicional e
soluções regionais para o desmatamento, ao mesmo tempo em que aprimora a
implementação bem-sucedida dos compromissos corporativos de desmatamento
zero.
Para evitar mudanças climáticas perigosas, faz-se necessário reduzir o
desmatamento tropical e a degradação florestal ao passo em que se acelera a
recuperação de florestas danificadas.
Os governos das regiões de florestas tropicais são parceiros essenciais em
qualquer estratégia eficaz para resolver o desmatamento tropical a baixo custo e
em escala: em estados, províncias e nações inteiras.
Há complementaridades substanciais entre os compromissos corporativos de
desmatamento zero focados em suas cadeias de suprimentos e os compromissos
de desmatamento feitos por jurisdições, como a Declaração de Rio Branco.
Colaborações entre empresas e governos para resolver o desmatamento tropical,
no entanto, ainda são muito raras.

Princípios Fundamentais para Parcerias Eficazes
•

•

•
•

•
•

Elas devem ser mutuamente benéficas: as regiões produtoras e as empresas
devem ser beneficiadas através da parceria
Elas devem concentrar-se no progresso real e mensurável da redução do
desmatamento, salvaguardando os direitos humanos, bem como os interesses
dos povos indígenas e outras comunidades florestais.
Elas devem empoderar os produtores com ferramentas e capacidade para
melhorar seus meios de subsistência e produzir produtos sustentáveis
Elas devem capacitar e apoiar os governos locais para implementar e fazer
cumprir políticas públicas, planos e programas que sejam compatíveis com as
aspirações da região produtora.
Elas devem encorajar o diálogo eqüitativo entre múltiplos atores na região
produtora a fim de construir uma visão compartilhada para o futuro
Elas devem reconhecer e incentivar as jurisdições que estão adotando medidas
iniciais significativas para criar condições propícias para resolver o
desmatamento.
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For more information contact: Dan Nepstad (dnepstad@earthinnovation.org) or Luke Pritchard
(Luke.Pritchard@Colorado.edu)

Definindo Sucesso
•

•

Uma jurisdição é bem-sucedida em sua transição para a sustentabilidade se ela
está dando passos significativos em direção a métricas amplamente
compartilhadas, quantitativas e temporais para produção, proteção e inclusão
social, adaptadas à realidade de cada região produtora.
Estas etapas significativas incluem (a) Vontade - a expressão formal da vontade
política, (b) Obras, ações concretas para reduzir o desmatamento, incluindo a
criação e implementação de políticas públicas relevantes, programas e planos,
colaboração e coordenação entre as partes interessadas para implementar a
estratégia, sistemas de monitoramento e (c) Resultados - reduções mensuráveis
nas taxas de desmatamento, melhorias na produção, melhorias na inclusão social
para os pequenos produtores e meios de subsistência das comunidades florestais.

Benefícios esperados pelos governos
•

•

Apreciação e reconhecimento de passos significativos para a sustentabilidade
jurisdicional
Benefícios tangíveis: Cada governo tem um conjunto diferente de necessidades e
prioridades que as parcerias podem ajudar a resolver, como melhor acesso ao
mercado ou assistência técnica aos pequenos produtores.

Possíveis benefícios oferecidos pelos governos
•

Custos reduzidos e maior impacto dos compromissos de fornecimento
sustentável através do poder dos regulamentos governamentais, aplicação da lei,
políticas fiscais, poder de convocação, investimentos em infraestrutura

Expectativas das empresas
•

•

Estabelecer um diálogo com os governos regionais e os setores agrícolas das
regiões fornecedoras para desenvolver o entendimento mútuo e uma agenda de
ação compartilhada.
Agir de boa fé para ajudar a superar barreiras à transição para a sustentabilidade
jurisdicional, dentro de suas capacidades

Vantagens para as empresas
•
•
•

Uma parceria fornece uma demonstração clara e publicamente visível do
compromisso da empresa com a sustentabilidade na região de fornecimento
Uma parceria pode criar condições favoráveis para facilitar a implementação de
compromissos de fornecimento sustentável
Uma parceria pode fornecer economias de custo de longo prazo, resolvendo
riscos sistemicamente como um todo em regiões de fornecimento, incluindo
alguns problemas que podem se tornar riscos no futuro.

Como se envolver:
•

Veja rapidamente as prioridades de parcerias e os perfis jurisdicionais dos
governos da Força Tarefa dos Governadores para o Clima e Florestas (GCF) no site
GCFImpact.org (em andamento)

•

Visite os governos em suas regiões - veja informações de contato em
GCFImpact.org e GCF Knowledge Database

