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PREFÁCIO

Há seis anos, em setembro de 2011, um evento em 
Bonn, na Alemanha, organizado pelo governo alemão e 
pela UICN, estabeleceu o Desafio de Bonn com a meta 
de restaurar 150 milhões de hectares de florestas até 
2020. Há três anos, na Cimeira do Clima das Nações 
Unidas, realizada em 2014, mais de 100 governos, 
organizações não governamentais e empreendimentos 
privados adotaram a Declaração de Nova Iorque sobre 
Florestas, apoiando a meta de 2020 do Desafio de Bonn 
e aumentando a meta para mais 200 milhões de hectares, 
num total de 350 milhões de hectares, até 2030. Em 2017, 
os compromissos com a restauração da paisagem florestal 
já tinham ultrapassado 160 milhões de hectares.

É com muito orgulho que o meu governo faz parte desse 
movimento de restauração, para o qual o Desafio de 
Bonn é um potente vetor. O Desafio de Bonn reconhece 
e incentiva o compromisso de indivíduos, instituições e 
empresas em todas as partes do mundo no sentido da 
restauração da paisagem florestal e oferece-lhes apoio nos 
seus esforços contínuos de disseminação das suas ações.

O sucesso do Desafio de Bonn evidencia um interesse 
político claro na restauração de paisagens florestais. 
Deliberações nacionais, regionais e internacionais em todo 
o mundo expressam o mesmo interesse. No entanto, é 
claro que todos sabemos que a verdadeira oportunidade 
é a implementação completa do Desafio de Bonn. A 
implementação dos compromissos do Desafio de Bonn 
gera novos empregos, garante fontes de água, conserva 
e mantém a biodiversidade, melhora a subsistência das 
pessoas e armazena CO2, entre outros benefícios.

A implementação dos compromissos do Desafio de 
Bonn já adquiriu um bom ritmo em muitas jurisdições. 
O Ministério Federal do Meio Ambiente, Conservação 
da Natureza, Construção e Segurança Nuclear está 
muito satisfeito em apoiar o projeto da UICN para o 
desenvolvimento do Barómetro de progresso do Desafio 
de Bonn, que irá captar e relatar o progresso real 
conquistado na restauração de milhões de hectares de 
paisagens florestais. Sabemos que o progresso vai exigir 
parceiros cada vez mais diversificados, incluindo o setor 
privado. Também precisamos de modelos de investimento 
criativos e de um ambiente propício nos âmbitos nacional 
e internacional, para que esses investimentos sejam 
concretizados. É por isso que muitos países estão a 
realizar esforços significativos para facilitar um ambiente 
propício para a implementação e o investimento.

Este Relatório de foco do Barómetro descreve uma 
metodologia proposta para o acompanhamento de 
progressos e disponibiliza estudos de caso sobre o 
trabalho inicial de implementação em cinco países. 
Incentivamos todas as partes interessadas a contribuírem 
com ideias e informações para ajudar o Barómetro a 
apresentar um relatório credível e útil das ações realizadas 
para restaurar paisagens florestais. Como dizem, sucesso 
gera sucesso, portanto, o Barómetro capta e relata fatores 
críticos de sucesso, bem como obstáculos ao progresso e 
formas criativas de os enfrentar.
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Doutor Horst Freiberg

Diretor, Divisão de Gestão Florestal Sustentável, Mudança Climática e Diversidade Biológica  

Ministério do Meio Ambiente, Conservação da Natureza, Construção e Segurança Nuclear (BMUB) do governo alemão.
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1  INTRODUÇÃO

Visão geral do Barómetro do 
Desafio de Bonn
O Desafio de Bonn é um desafio global com a meta de 
restaurar 150 milhões de hectares até 2020 e 350 milhões 
de hectares até 2030. O Desafio de Bonn baseia-se 
na abordagem de Restauração da Paisagem Florestal 
(FLR, por sua sigla em inglês).1 O Desafio é uma iniciativa 
voluntária, não obrigatória2, lançada com o intuito de 
fortalecer o movimento de restauração e reconhecer a 
importância da restauração da paisagem florestal no que 
diz respeito à concretização de prioridades nacionais e 
compromissos internacionais. Até hoje, 47 colaboradores 
alcançaram 160 milhões de hectares restaurados dentro 
do Desafio de Bonn.3

Vemos sinais positivos em vários lugares do mundo. A 
província de Khyber Pakhtun Khwa, no Paquistão, está 
quase a alcançar a meta de um bilião de árvores após o 
Tsunami. A iniciativa de restauração dos Estados Unidos 
produziu uma estimativa de US$ 1,2 biliões em rendimento 
do trabalho local, entre 2011 e 2016, e criou ou manteve 
uma média de 5.180 empregos por ano. A restauração 
com vegetação nativa, no estado brasileiro de Minas 
Gerais, está a alcançar as necessidades das áreas urbanas 
em termos de fontes de água seguras e está a gerar 
rendimentos para a municipalidade de Extrema por meio 
de pagamentos por serviços ecossistémicos. A população 
de Tigray, na Etiópia, reformulou a sua paisagem para, 
assim, aumentar, a sua autossuficiência alimentar. Há 
muitas histórias parecidas, mas apenas uma pequena 
parcela é conhecida. Os fatores de sucesso e os desafios 
por trás deles não são amplamente compreendidos e não 
existe uma estrutura para reunir e analisar esses casos.

Os países e outras partes que assumiram compromissos 
com o Desafio de Bonn estão empenhados em deixar a 
fase de demonstração de compromisso para trás para 
assumirem rapidamente a fase de demonstração de 
resultados. Estão a gerar informações e a colocar em vigor 
os mecanismos necessários para alcançarem os seus 
compromissos do Desafio de Bonn e já começaram a levar 
a restauração para as terras como algo concreto. Embora 

tenha sido demonstrado, na forma de compromissos, um 
considerável nível de ambição, ainda existem desafios de 
restauração que têm que ser superados pelos países e 
outras partes que assumiram esses compromissos também 
por meio de ajudas técnicas e financeiras. Para recolher 
e fornecer evidências dos avanços, das oportunidades 
de parceria, das necessidades e dos obstáculos, a UICN 
lançou o desenvolvimento do Barómetro do Desafio de 
Bonn. O Barómetro é uma ferramenta de avaliação flexível, 
mas padronizada, que está a ser desenvolvida num 
processo interativo de conceção e projetos-piloto em vários 
locais do Desafio de Bonn. Os resultados da aplicação 
da ferramenta do Barómetro serão compilados numa 
série de relatórios, a começar com o Relatório de foco de 
2017, que será publicado na página www.InfoFLR.org. O 
Barómetro também irá acompanhar o progresso da Meta 
5 da Declaração de Nova Iorque sobre Florestas, que está 
alinhada com as metas do Desafio de Bonn.

Este Relatório de foco descreve o processo para o 
desenvolvimento do Barómetro do Desafio de Bonn e os 
conceitos e iniciativas por trás dele. Também disponibiliza 
cinco estudos de caso sobre o progresso da Restauração 
da Paisagem Florestal (FLR), no Brasil, em El Salvador, 
no México (Quintana Roo), em Ruanda e nos Estados 
Unidos, que ilustram os tipos de informações que serão 
apresentadas pelos relatórios do Barómetro. Essas cinco 
jurisdições e mais outra que será identificada na Ásia 
concordaram generosamente em receber projetos-piloto 
para o desenvolvimento do Barómetro.

O Relatório de foco de 2017 é um documento “vivo”, que 
tem como intuito gerar discussões e convidar contribuições 
para o desenvolvimento do Barómetro e do protocolo 
de acompanhamento de progressos. Em 2018, as 
jurisdições-piloto e vários especialistas serão consultados 
novamente sobre o quadro e os indicadores, para que o 
desenvolvimento do Barómetro continue a progredir.

As informações recolhidas nos pilotos serão compiladas 
e analisadas. O Relatório do Barómetro do Desafio de 
Bonn de 2018 incluirá informações sobre os progressos 
no desenvolvimento e na aplicação do protocolo e será 
baseado na sua aplicação completa em seis jurisdições-
piloto. Além disso, será disponibilizado ao maior número 
possível de partes com potencial de compromisso, 
conforme os dados, os recursos e as capacidades o 
permitirem, tendo em vista a extensão da aplicação do 
Barómetro a todos os contribuintes do Desafio de Bonn 
até 2020.

8 www .iucn .org

1 www.InfoFLR.org
2 O Desafio de Bonn foi lançado pelo Governo da Alemanha (BMUB) e pela UICN durante um evento de líderes, em 2011, organizado com o apoio da Parceria Global pela 
Restauração da Paisagem Florestal. 
3 www.bonnchallenge.org
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Reconhecendo que os compromissos com o Desafio de 
Bonn são totalmente voluntários, o Barómetro deve ser 
uma ferramenta de capacitação ágil e não um instrumento 
de política ou que exija conformidade. O Barómetro irá 
fornecer uma análise aprofundada que demonstra o 
progresso na implementação de iniciativas que estão 
alinhadas com a FLR e com o Desafio de Bonn. O 
Barómetro contribuirá para a base de evidências sobre o 
papel da implementação da FLR em direção à mitigação 
global dos gases do efeito estufa e ao cumprimento das 
contribuições definidas nacionalmente (NDC) de cada país. 
Não se destina a ser um instrumento para medir, relatar ou 
verificar (MRV) a mitigação dos gases do efeito estufa, mas 
pode contribuir com informações úteis para essas e outras 
discussões. O Barómetro também fornecerá informações 
sobre os benefícios sociais e económicos da FLR nas 
jurisdições do Desafio de Bonn.

O público do Barómetro é global. A ferramenta será útil 
tanto para atores locais como internacionais. É baseada 
em informações do nível nacional ou subnacional (por 
exemplo, estatal) e não em informações específicas de 
um local ou paisagem. O Barómetro foi concebido para 
complementar iniciativas de monitorização que contam 
com imagens de satélite, ou outras formas de monitorizar 
o progresso da restauração, e irá integrar essas 
informações conforme estiverem disponíveis.

O imperativo da restauração
As evidências sugerem que a degradação e a conversão 
de terras resultou numa perda de entre US$ 4,3 
e 20,2 triliões por ano no valor de bens e serviços 
ecossistémicos.4 Mais diretamente, 1,5 biliões de pessoas 
são afetadas pela estimativa de 2 biliões de hectares de 
terras desflorestadas e degradadas.5 É conhecido o fato 
de que a degradação e o desflorestamento das paisagens 
podem causar espirais decrescentes em direção à 
pobreza.6 A ligação entre degradação e a desflorestação 

4 Costanza, et al., 2014
5 UNCCD, 2014. Enhancing Food Security, 5
6 Dasgupta, et al., 2005
7 UNU-EHS, 2012. Cost-Benefit, 3
8 A Global Opportunity
9 O Desafio de Bonn foi lançado em setembro de 2011 durante um evento ministerial, organizado pelo Governo da Alemanha e a UICN, com o apoio da Parceria Global pela 
Restauração da Paisagem Florestal (GPFLR).
10 A Declaração de Nova Iorque sobre Florestas feita durante a Cimeira do Clima desenvolveu e expandiu a meta do Desafio de Bonn de 150 milhões de hectares a serem 
restaurados até 2020 para 200 milhões de hectares adicionais até 2030. Essa declaração foi posteriormente endossada por mais de 100 governos, organizações da sociedade 
civil e indígenas e empresas privadas (UNASYLVA, 2014).
11 As Metas CDB de Aichi incluem a Meta 15, que defende a restauração de 15% dos ecossistemas degradados até 2020. O objetivo UNFCCC REDD+ é diminuir, interromper 
e reverter a perda de recursos florestais e de carbono. As contribuições definidas nacionalmente (NDC) do Acordo de Paris, determinam o âmbito da restauração por meio 
da redução das emissões e a adaptação ecossistémica. A Convenção das Nações Unidas para o Combate à Desertificação (UNCCD) concentra-se em restaurar terras 
não produtivas e alcançar a neutralidade na degradação da terra. Os Objetivos da ONU sobre Florestas incluem o objetivo de reverter a perda florestal. A restauração está 
diretamente relacionada com o Objetivo 15 dos ODS de proteger, restaurar e promover o uso sustentável de ecossistemas, bem como interromper e reverter a degradação de 
terras e a desertificação. O Objetivo 13 pede ação urgente contra a mudança climática; o Objetivo 2 determina a melhoria da segurança alimentar, entre outras metas. 
12 http://www.fao.org/forestry/45656-0ed7af343bc2e08d467c000593c2cd9ae.pdf
13 http://afr100.org/content/nepad-agency
14 http://www.wri.org/our-work/project/initiative-20x20
15

também já foi diversas vezes vinculada à frequência e 
à intensidade dos desastres naturais, particularmente 
enchentes e deslizes de terra, que atualmente acontecem 
em todas as partes do mundo.7 Quebrar a espiral de perda 
e degradação e restaurar essas terras traria benefícios 
incalculáveis ao planeta e aos seus habitantes.8

O Desafio de Bonn
O Desafio de Bonn, lançado em setembro de 20119 
e estendido pela Declaração de Nova Iorque sobre 
Florestas de 2014,10 é uma enorme oportunidade 
para melhorar os resultados ambientais e sociais 
no âmbito global, nacional e subnacional. Este não 
é um novo compromisso global, mas proporciona 
uma forma prática de materializar as prioridades 
nacionais existentes – tais como desenvolvimento 
rural e segurança hídrica e energética – contribuindo, 
ao mesmo tempo, para o alcance de compromissos 
internacionais, incluindo as metas da Convenção 
sobre a Diversidade Biológica de Aichi, a meta 
REDD+ (Redução das Emissões por Desmatamento 
e Degradação florestal) da Convenção-Quadro sobre 
a Mudança Climática e o Acordo de Paris, a Meta 
da ONU de Neutralidade na Degradação da Terra, 
os Objetivos Globais da ONU sobre Florestas e os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.11

Plataformas de colaboração regional, tais como o 
Compromisso de Agadir12, a Iniciativa Africana de 
Restauração da Paisagem Florestal (AFR100)13 e a 
Iniciativa 20×2014 e as mesas redondas regionais 
interministeriais do Desafio de Bonn na América Latina, 
na Ásia, na África Oriental e Ocidental, África Central e 
Ásia Central15 forneceram ainda mais incentivo para a 
ação de restauração e contribuíram diretamente para a 
materialização do Desafio de Bonn.
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Os benefícios de se alcançar o Desafio de Bonn são 
consideráveis. Por exemplo, uma análise realizada para 
quantificar os benefícios da Declaração de Nova Iorque 
sobre Florestas concluiu que alcançar os 350 milhões de 
hectares do Desafio de Bonn até 2030 resultaria em pelo 
menos 0,6 giga toneladas (Gt) de dióxido de carbono (CO2) 
em média capturado por ano, alcançado pelo menos 1,6 
Gt por ano em 2030 e totalizando 11,8 a 33,5 Gt durante o 
período de 2011 a 2030.16

Ao fazerem os seus compromissos, organizações, 
coligações, as empresas e outras partes que são 
proprietárias ou que têm o direito de gerir terras, declaram 
os seus compromissos para com o Desafio de Bonn 
perante a secretaria17. Esse compromisso é anunciado 
publicamente, normalmente com um evento organizado 
para esse fim. 

Os membros da Parceria Global pela Restauração da 
Paisagem Global (GPFLR)18 disponibilizam suporte técnico 
para o planeamento e a execução da restauração. Por 
exemplo, a UICN tem prestado apoio aos países para 
a avaliação das suas oportunidades de restauração 
por meio da aplicação da Metodologia de Avaliação 
de Oportunidades de Restauração (ROAM, por sua 
sigla em inglês)19, que disponibiliza diretrizes para a 
operacionalização das abordagens de FLR como parte das 
suas políticas e operações nacionais e subnacionais.

Plataformas de colaboração regional, tais como o 
Compromisso de Agadir20, a Iniciativa Africana de 
Restauração da Paisagem Florestal (AFR100)21 , a Iniciativa 
20×2022 e as mesas redondas regionais interministeriais 
do Desafio de Bonn na América Latina, na Ásia, na 
África Oriental e Ocidental, África Central e Ásia Central23 
incentivaram ainda mais a ação de restauração e 
contribuíram diretamente para a materialização do Desafio 
de Bonn. 

Restauração da paisagem 
florestal
A base do Desafio de Bonn é a abordagem de 
Restauração da Paisagem Florestal (FLR) (Caixa 1)24. 
Comprometer-se com o Desafio de Bonn representa um 
compromisso de alinhar os esforços de restauração com a 
abordagem e os princípios de FLR.

A abordagem de FLR manifesta-se por meio de uma 
ampla gama de usos e transições da terra. A figura 
1 mostra a estrutura de opções da abordagem FLR. Uma 
paisagem restaurada que aplica a abordagem de FLR 
inclui uma combinação de mais de uma ou várias dessas 
opções.

10 www .iucn .org

16 Making the Case for Forest Landscape Restoration White Paper, Initial Working Draft for Future Discussion, Post-Bonn Challenge 2.0 Ministerial Event, março de 2015, não 
publicado. (UICN), com base em https://www.climateadvisers.com/wp-content/uploads/2014/09/Quantifying-Benefits-of-the-New-York-Declaration-on-Forests-09232014.pdf
17 A UICN atua como Secretaria para o desafio de Bonn.
18 GPFLR: http://www.forestlandscaperestoration.org/
19 
20 http://www.fao.org/forestry/45656-0ed7af343bc2e08d467c000593c2cd9ae.pdf
21 http://afr100.org/content/nepad-agency
22 http://www.wri.org/our-work/project/initiative-20x20
23

24 UICN & WRI. (2014). Forest Landscape Restoration principles. A guide to the Restoration Opportunities Assessment Methodology (ROAM): Assessing forest landscape 
restoration opportunities at the national or sub-national level. Documento de trabalho (edição-teste). Gland, Suíça UICN. 125 pág.
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Caixa 1. Restauração da paisagem florestal

A Restauração da Paisagem Florestal (FLR, por sua sigla em inglês) é o processo de longo prazo de retomar as funções 
ecológicas e melhorar o bem-estar humano em terras desflorestadas e degradadas. Em última análise, FLR é o processo 
de restauração dos “bens, serviços e processos ecológicos que as florestas podem fornecer no nível mais amplo da 
paisagem, em vez de apenas promover maior cobertura arbórea num determinado local.” (Maginnis & Jackson, 2002).

Princípios
A Restauração da Paisagem Florestal baseia-se em vários princípios orientadores:

Restaurar a funcionalidade – Restaurar a funcionalidade de uma paisagem, fazendo com que seja mais capaz 
de oferecer um habitat rico, prevenir erosão e enchentes e resistir aos impactos da mudança climática e outras 
interferências.

Foco na paisagem – Considerar e restaurar paisagens completas em vez de locais individuais. Normalmente, isso 
requer que haja um equilíbrio na combinação de usos agrários interdependentes, que incluem, entre outras funções: 
agricultura, áreas protegidas, sistemas agroflorestais, florestas plantadas bem geridas, corredores ecológicos, 
plantações ribeirinhas e áreas designadas para a regeneração natural.

Permitir benefícios múltiplos – Ter como objetivo gerar uma gama de bens e serviços ecossistémicos com a 
introdução inteligente e adequada de árvores e outras plantas lenhosas na paisagem. Isso pode envolver a plantação 
de árvores em terras agrícolas para melhorar a produção de alimentos, reduzir a erosão, fornecer sombra e produzir 
lenha; ou podem ser plantadas árvores para criar uma mata densa e fechada, que retém grandes quantidades de 
carbono, protege o abastecimento de água a jusante e fornece um rico habitat para a vida selvagem.

Potencializar um conjunto de estratégias – Considerar uma vasta gama de estratégias técnicas possíveis, desde a 
regeneração natural até à plantação de árvores, para restaurar as paisagens florestais.

Envolver intervenientes – Envolver intervenientes locais de forma ativa na decisão dos objetivos de restauração, dos 
métodos de implementação e das compensações. Os processos de restauração devem respeitar os seus direitos à 
terra e aos recursos, devem estar alinhados às suas práticas de gestão agrária e devem proporcionar-lhes benefícios.

Adaptar estratégias para as condições locais – Adaptar as estratégias de restauração aos contextos sociais, 
económicos e ecológicos, pois não existe uma solução comum a todos.

Evitar a redução adicional da cobertura florestal natural ou de outros ecossistemas naturais – Abordar a perda 
contínua e evitar novas conversões de florestas naturais primárias e secundárias e de outros ecossistemas.

Gerir de forma adaptativa – Estar preparado para ajustar a estratégia de restauração ao longo do tempo conforme 
as mudanças nas condições ambientais, no conhecimento e nos valores sociais. Incentivar um acompanhamento e 
aprendizagem contínuos e fazer ajustes conforme o progresso da restauração.
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Figura 1 . Quadro de opções da Restauração da Paisagem Florestal .

Uso da terra

Terra florestal
Terra onde existe 
floresta, ou que se 
planeia tornar o uso 
agrário dominante.

>  Apropriada para 
restauração em 
larga escala

Terras agrícolas
Terra que estão a ser 
administradas para 
produzir alimentos.

> Apropriada 
para restauração 
combinada

Terra protetora e 
amortecedores
Terra vulnerável a 
eventos catastróficos 
ou com um papel 
crítico na sua 
prevenção.

>  Apropriada para 
a restauração 
de mangues, 
proteção 
de bacias 
hidrográficas 
e controlo de 
erosão

Subtipo da terra

Se a terra não 
tiver árvores, há 
duas opções:

Se a terra 
for floresta 
degradada:

Se a terra estiver 
sob gestão 
permanente:

Se estiver 
sob gestão 
intermitente:

No caso 
de mangue 
degradado:

No caso de outra 
terra protetora ou 
amortecedor:

Categoria geral da opção 
de FLR

1 . Plantação  
de florestas  
e matas

2 . Regeneração  
natural

3 . Silvicultura

4 . Agro-silvicultura

5 . Melhoria  
do pousio

6 . Restauração  
do mangue

7 . Proteção  
de bacias  
hidrográficas  
e controlo  
de erosão

Descrição

Plantação de árvores em terras anteriormente 
florestadas . Espécies nativas ou exóticas e para 
vários fins, lenha, madeira, construção, postes, 
produção de frutas, etc .

Regeneração natural de terras anteriormente 
florestadas . Normalmente, o local é altamente 
degradado e já não é capaz de exercer a sua 
função passada, por exemplo, a agricultura . 
Se o local for altamente degradado e não tiver 
mais fontes de semente, provavelmente será 
necessário algum tipo de plantação .
Melhoria das florestas e bosques existentes de 
qualidade e estoque reduzido, por exemplo, 
com a redução de fogos e pastagem, o 
desmatamento propositado, plantações de 
enriquecimento, etc .

Estabelecimento e gestão de árvores em terras 
agrícolas ativas (sob agricultura itinerante), por 
meio de plantação ou regeneração, para melhorar 
a produtividade das colheitas, fornecer forragem 
nas estações secas, aumentar a fertilidade do 
solo, melhorar a retenção de água, etc .

Estabelecimento e gestão de árvores em 
terras agrícolas em pousio para melhorar a 
produtividade, por exemplo, por meio do controlo 
de fogo, estendendo o período de pousio, etc ., 
com o conhecimento e a intenção de que, no fim, 
essa terra voltará à agricultura ativa .

Estabelecimento ou melhoria de mangues ao 
longo das áreas costeiras e nos estuários .

Estabelecimento e valorização das florestas em 
terras inclinadas e muito íngremes, ao longo 
de cursos de água, em áreas que inundam 
naturalmente e em torno de massas de água 
críticas .
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2 BARÓMETRO DO 
DESAFIO DE BONN

Acompanhamento do progresso
A exigência das jurisdições do Desafio de Bonn por um 
processo de relatório padronizado, mas flexível, que seja 
capaz de captar o progresso da implementação da FLR em 
conformidade com os compromissos do Desafio de Bonn é 
guiada por vários objetivos. Estes incluem demonstrar aos 
grupos políticos (ou intervenientes, membros da aliança ou 
doadores) que os compromissos estão a ser cumpridos. 
Os governos nacionais também são guiados pelo desejo 
de facilitar e enriquecer o processo de relatório de vários 
compromissos globais, tais como contribuições definidas 
nacionalmente (NDC), as metas de biodiversidade de Aichi 
e também as metas de neutralidade da degradação e os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Espera-se 
também que o relatório de progressos e oportunidades, 
bem como dos obstáculos, ajude a atrair apoio externo 
para a implementação, ajudando os doadores a 
entenderem o valor completo dos seus investimentos.

O Desafio de Bonn pretende “levar a restauração a vários 
hectares”, algo que requer não apenas a plantação de 
árvores e de outras espécies lenhosas nos locais, mas 
também um processo mais amplo de transformação da 
restauração da paisagem florestal, incluindo mudanças 
políticas e o fortalecimento de capacidades nacionais para 
que a restauração seja alcançada no local, de maneira 
definitiva e sustentável.

A abordagem de restauração da paisagem florestal 
(FLR), conforme descrita acima, procura equilibrar as 
necessidades e compensações divergentes entre uma 
ampla gama de intervenientes, processos e atividades. 
Isso significa que as medidas tomadas para concretizar 
os compromissos do Desafio de Bonn são multifacetadas, 
e que as partes que assumem compromissos precisam 
de um processo multifacetado e eficiente para relatar 
progressos, que reflita os esforços realizados durante o 
processo de restauração, bem como os seus resultados e 
benefícios.

Além disso, mesmo no momento de declaração de 
compromissos, as partes que assumem compromissos 
encontram-se em diferentes estágios do processo de 

realização da restauração. Algumas partes, antes de 
estabelecerem o seu compromisso com o Desafio de 
Bonn, conduziram avaliações nacionais ou subnacionais 
das oportunidades de restauração e estabeleceram 
iniciativas que abordam as necessidades específicas do 
bioma. Outras deram seguimento ao compromisso com 
planos e preparações para alcançarem a sua meta. Isto 
significa que as partes que assumem compromissos 
se encontram em estágios diferentes do processo de 
realização da restauração. Além disso, as capacidades 
de implementação são muito diferentes entre as várias 
jurisdições. Portanto, ao acompanhar progressos, o 
Barómetro do Desafio de Bonn deve ter em consideração 
essas características e desafios locais. É, portanto, 
necessário um certo grau de flexibilidade nos parâmetros 
de medição de progressos, para permitir uma avaliação 
equilibrada dos avanços nas diferentes jurisdições.

O Barómetro do Desafio de Bonn responde a essa 
realidade com o estabelecimento de mecanismos 
para captar as diferentes dimensões que devem ser 
consideradas, para que possa haver um acompanhamento 
pertinente dos avanços que as partes que assumem 
compromissos estão a fazer para alcançar hectares de 
restauração e para que sejam revelados os obstáculos que 
encontram. Dessa forma, podem atrair o apoio necessário 
para lidar com eles.

Especificamente, o Barómetro irá disponibilizar:

1.  Informações para ajudar as partes que assumem 
compromissos e as instituições que estão a investigar, 
planear e implementar as respostas de restauração em 
relação a oportunidades de FLR emergentes;

2.  Uma análise aprofundada, que demonstra o progresso 
na implementação de iniciativas que estão alinhadas à 
abordagem de FLR e ao Desafio de Bonn;

3.  Identificação dos obstáculos ou restrições que permitam 
que os responsáveis por decisões subnacionais e 
internacionais priorizem medidas para superar esses 
obstáculos; e

4.  Informações que revelam oportunidades para doadores 
bilaterais e multilaterais, bem como o setor privado e 
organizações internacionais, para ajudar no apoio à 
implementação.

A próxima secção disponibiliza uma visão geral do 
desenvolvimento do Barómetro, bem como dos indicadores 
desenvolvidos para acompanhar progressos.

13www .iucn .org
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Conceção do Barómetro
O Barómetro ainda está a ser desenvolvido e refinado, 
e será finalizado por meio de mais consultas com as 
jurisdições que irão implementar os projetos-piloto e 
especialistas internacionais em monitorização. Esses 
diálogos estão a examinar como alinhar o Barómetro com 
as exigências atuais em termos de agregação de dados e 
relatórios segundo os acordos internacionais destacados 
acima. As informações serão reunidas, pelo menos 
inicialmente, pela equipa da UICN em consulta com as 
jurisdições e parceiros do Desafio de Bonn. É importante 
que o Barómetro reduza ou, pelo menos, não aumente as 
obrigações de relatório já existentes nos países. Para as 
coligações, organizações não-governamentais e empresas 
que fazem compromissos, o Barómetro pode ser alinhado 
a indicadores usados para relatórios anuais e relatórios 
sobre a implementação da Declaração de Nova Iorque 
sobre Florestas (NYDF), caso sejam signatários.

A próxima seção descreve a estrutura para a recolha e 
análise das informações para o acompanhamento dos 
progressos em direção aos compromissos do Desafio de 
Bonn.

Estrutura
O modelo conceptual para o Barómetro do Desafio de 
Bonn (figura 2) mostra as entradas, o processo e as saídas. 
Quando a ferramenta do Barómetro estiver totalmente 
desenvolvida, não será necessário o processo de consulta 
para selecionar indicadores e as entradas serão inseridas 
diretamente na recolha e na análise dos dados.

As entradas incluem fatores de sucesso, resultados e 
benefícios:

1.  Fatores de sucesso . Medidas tomadas para: 
(A) desenvolver, rever ou implementar políticas e 
estratégias nacionais e para colocar em prática ou 
fortalecer mecanismos institucionais para facilitar a 
implementação de atividades de restauração que 
estejam alinhadas aos princípios de FLR, e fluxos e 
mecanismos financeiros diretos para a restauração; 
e (B) fornecer uma base técnica sólida para o 
planeamento, a priorização e a iniciação da restauração.

14 www .iucn .org

2.  Resultados e benefícios . Contribuições para alcançar 
a área-alvo sob restauração. Os benefícios incluem 
empregos gerados com as iniciativas de restauração, 
os potenciais benefícios para importantes áreas 
de biodiversidade, potencial captura de carbono e 
adaptação climática.

Figura 2 . Modelo conceitual para o Barómetro do 
Desafio de Bonn que mostra: os vários tipos de 
entradas (A, B, C); o processo de consulta para 
identificar e aplicar os indicadores relevantes (verde); 
a recolha e a análise de dados (castanho); e as 
saídas (azul) mostrando progressos, obstáculos e 
oportunidades .

ENTRADAS DO BARÓMETRO

SAÍDAS DO BARÓMETRO

Perfil do progresso dos países/jurisdições que 
assumiram o compromisso do DB

Identificação dos obstáculos financeiros, técnicos, 
políticos ou de governança para a implementação

Identificação de oportunidades  para implementar a 
FLR e para alcançar metas de áreas sob restauração 

segundo o Desafio de Bonn 

Processo de consulta para 
selecionar indicadores para o 

relatório de progresso 

Barómetro do Desafio de Bonn: 
recolher e analisar dados

A. FATORES DE 
SUCESSO.
Políticas que 

apoiam a FLR, 
mecanismos 
institucionais, 

fluxos financeiros

B. FATORES DE 
SUCESSO.

Preparação técnica, 
priorização das 
intervenções de 

FLR pelos 
intervenientes, 

análises 
custo-benefício, 

análise do potencial 
de mitigação de 

carbono, 
compensações, 

etc.

C. RESULTADOS E 
BENEFÍCIOS.

Área sob 
restauração, 
benefícios 

materializados em 
termos de 
empregos, 

mitigação da 
mudança climática 
e biodiversidade

sob restauração
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A seção seguinte disponibiliza uma visão geral de 
possíveis indicadores de fatores de sucesso, resultados 
e benefícios. O ano de base para o planeamento técnico 
e relatório ou para incluir iniciativas que contribuam para 
a restauração25 é 2010. O ano de base para políticas, 
mecanismos institucionais e fluxos financeiros que apoiam 
a implementação dos compromissos de Desafio de Bonn é 
o ano da confirmação de um compromisso.

Ressalva: Os indicadores e as categorias de informações 
apresentados na próxima secção são exemplos daqueles que 
emergiram com a evolução da estrutura e serão aperfeiçoados de 

15www .iucn .org

25 Janeiro de 2010 foi selecionado como a data base para a preparação técnica e os esforços em campo, de acordo com os compromissos de redução de emissões no âmbito 
da UNFCCC para as partes do Anexo 1 e as partes não signatárias do Anexo 1 mais avançadas.

Caixa 2. Indicadores para o acompanhamento de progresso em termos de quadros políticos e 
mecanismos institucionais

1.1 As políticas, planos e estratégias apoiam ou permitem a implementação de iniciativas que estão alinhadas com 
os princípios de FLR e contribuem para a conquista do Desafio de Bonn. Exemplos:

l  Silvicultura nacional ou subnacional, conservação de biodiversidade, desenvolvimento rural, posse da terra, 
energia, segurança alimentar, mudança climática ou outras políticas que incentivam ou obrigam à restauração.

l  Compromissos com instrumentos internacionais incorporados em estratégias nacionais (por exemplo, Estratégia 
e Plano de Ação Nacionais para a Biodiversidade (EPANB), contribuições definidas nacionalmente (NDC), metas 
de neutralidade da degradação agrária).

1.2 Mecanismos institucionais que englobam vários setores e escalas, e que exercem um papel em iniciativas de 
implementação que estão alinhadas com os princípios de FLR e contribuem para a conquista do Desafio de Bonn. 
Exemplos desses mecanismos institucionais:

l  Mesas-redondas intersetoriais ou mecanismos de coordenação entre agências, tais como aqueles que foram 
criados no México e na América Central como resultado da adoção dos processos da Metodologia de Avaliação 
de Oportunidades de Restauração (ROAM, por sua sigla em inglês).

Caixa 3. Indicadores para o acompanhamento do progresso em termos de compromissos 
financeiros

Os fluxos ou mecanismos financeiros existem ou foram identificados, desenvolvidos ou implementados para permitir 
a implementação de iniciativas alinhadas com os princípios de FLR e contribuem para a conquista do Desafio de 
Bonn. Exemplos:

l  Despesas públicas: fluxos orçamentais nacionais, tais como do Banco Nacional para a Agricultura e o 
Desenvolvimento Rural (NABARD) na Índia, que apoia vários esquemas para a silvicultura em quintas e 
agrossilvicultura, e gestão dos recursos naturais por agricultores.

l  Investimentos e empréstimos privados: investimentos em produtos e serviços de marketing em áreas restauradas, 
investidores de impacto e capital combinado (por exemplo, o Fundo do Clima Ecosphere Althelia), fornecedores 
de microcrédito privados; agronegócios ou outros investimentos do setor privado em restauração.

l  Contribuições de doadores internacionais: apoio bilateral de agências governamentais doadoras; apoio de 
doadores multilaterais por meio de fundos tais como o Fundo Verde para o Clima (GCF), o Mecanismo de 
Parceria do Carbono Florestal (FCPF), o Fundo de Prontidão ou Fundo do Carbono, o Fundo Mundial para o 
Ambiente (GEF), o Programa de Investimento Florestal (FIP) e o Fundo Bio-carbono. 

acordo com consultas e a aprovação dos países nos quais estão a 
ser realizados projetos-piloto do Barómetro .

Fatores de sucesso

Quadros políticos, mecanismos institucionais, 
compromissos financeiros
O Barómetro capta informações sobre as peças 
fundamentais para a realização de compromissos: quadros 
políticos, mecanismos institucionais e compromissos 
financeiros. As caixas 2 e 3 disponibilizam indicadores 
ilustrativos.
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Planeamento técnico e preparação
O planeamento técnico e a preparação são passos 
necessários para preparar a implementação da 
restauração em campo, bem como são fundamentais 
para assegurar o apoio dos intervenientes e a sua 
participação na implementação. O planeamento técnico 
e a preparação incluem decidir sobre as paisagens 
prioritárias, esclarecer os objetivos da restauração nessas 
paisagens, analisar as compensações entre os diferentes 
objetivos de restauração da paisagem e as necessidades 
dos intervenientes, custos e benefícios da implementação. 
A caixa 4 apresenta exemplos de indicadores para 
monitorizar os progressos no planeamento e na 
preparação.

Resultados e benefícios
O Barómetro disponibiliza informações sobre os resultados 
e os benefícios da implementação de iniciativas de 
restauração da paisagem florestal em campo. Ao avaliar 
os resultados e benefícios, a área restaurada ou em 
processo de restauração pode ser definida como a 
área restaurada em número de hectares em que foram 
lançados os princípios de FLR, que estão em operação 
ou estão a influenciar a paisagem para retardar ou reverter 
os processos ecológicos, sociais e económicos que 
fundamentam a necessidade de restauração. A Caixa 
5 disponibiliza exemplos de indicadores para avaliar os 
resultados e benefícios.
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Caixa 4. Indicadores para o acompanhamento de progresso no planeamento técnico e 
preparação

2.1 Processos de planeamento realizados que permitem a implementação de iniciativas que estão alinhadas com 
os princípios de FLR e contribuem para a conquista do Desafio de Bonn. Exemplos de atividades da fase de 
planeamento:

l  Identificação dos vários intervenientes e priorização de intervenções de restauração. 
l  Análise espacial do potencial de restauração, incluindo uma avaliação dos direitos agrários que inclua a produção 

de mapas de oportunidades (sub)nacionais.
l  Análise de custos e benefícios económicos das intervenções de FLR programadas.
l  Análise do potencial de captura de carbono, da conservação da biodiversidade e dos benefícios de adaptação à 

mudança climática, sempre que relevantes.
l  Desenvolvimento de modelos comerciais ou financeiros para implementar oportunidades de FLR.

2.2 Identificação de quadros existentes ou de quadro novos em desenvolvimento para acompanhar e avaliar o 
progresso da implementação de iniciativas que estão alinhadas com os princípios de FLR e que contribuem para a 
conquista do Desafio de Bonn. Por exemplo:

l  Monitorizar protocolos para projetos baseados em locais específicos, tais como para o Pacto para a Restauração 
da Mata Atlântica (PACTO); e a “roda de progresso” da Sociedade para a Avaliação do Progresso de Restauração 
Ecológica (http://www.ser.org/page/SERNews3113).

l  Monitorização biofísica da paisagem em andamento, com ferramentas tais como a Open Foris Collect Earth.
l  Iniciativas regionais de acompanhamento, como o acompanhamento das diretivas para a iniciativa AFR100.
l  Acompanhamento de iniciativas relacionadas a instrumentos internacionais, tais como aUNFCCC, a CBD, 

a UNCCD.
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Caixa 5. Indicadores de resultados e 
benefícios

3.1 Área sob restauração em direção ao 
compromisso do Desafio de Bonn.

3.2 Estimativa de carbono captado (toneladas/CO2/
ano) na área sob restauração.

3.3 3.3 Benefícios socioeconómicos. Por exemplo:

l Número de postos de trabalho gerados.

3.4 Benefícios de biodiversidade esperados. Por 
exemplo:

l  Sobreposições entre paisagens sob restauração 
e áreas-chave de biodiversidade (KBA).

Caminho a seguir
Em 2018, as jurisdições que receberam os pilotos e 
outros especialistas serão consultadas sobre os quadros e 
indicadores para dar prosseguimento ao desenvolvimento 
do Barómetro, incluindo definições, indicadores e fontes 
de dados mais precisos. As informações recolhidas 
nos pilotos serão compiladas e analisadas. O Relatório 
do Barómetro do Desafio de Bonn de 2018 incluirá 
informações sobre o processo de desenvolvimento e 
aplicação do protocolo durante 2017 e 2018, bem como 
a descrição da situação da implementação em cada 
jurisdição.

A seção seguinte apresenta estudos de caso dos passos 
tomados para a realização dos compromissos do Desafio 
de Bonn em cinco jurisdições.

Os estudos de caso não têm como objetivo apresentar 
um número total da área sob restauração nesses 
países, nem uma visão geral completa da situação 
dos progressos nessas jurisdições, mas pretendem 
ilustrar os tipos de informações que serão recolhidas 
e analisadas pelo Barómetro para indicar os avanços 
na conquista dos compromissos do Desafio de Bonn . 
Há vários sinais de progresso em direção à implementação 
dos compromissos do Desafio de Bonn e este Relatório de 
foco de 2017 ilustra alguns desses avanços nos países-
piloto. As informações apresentadas nos estudos de caso 
não estão completas, mas disponibilizam uma visão geral 
dos fatores de sucesso, bem como dos resultados e 
benefícios alcançados até agora.
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3  ESTUDOS DE CASO

Brasil
Compromisso e contexto do Desafio de Bonn

Em dezembro de 2016, reconhecendo o potencial 
da FLR para ajudar o Brasil a cumprir compromissos 
internacionais e a alcançar metas nacionais, em 
particular as suas contribuições definidas nacionalmente 
(NDC) e as Metas da Convenção sobre Diversidade 
Biológica (CDB) de Aichi, a Lei de Proteção da 
Vegetação Nativa (que substituiu o Código Florestal 
de 1965) e o Programa Agrícola de Baixa Emissão de 
Carbono, o Brasil estabeleceu um compromisso com 
o Desafio de Bonn para restaurar 12 Mha de áreas 
florestais desflorestadas ou degradadas até 2030. O 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) e o Ministério da 
Agricultura (MAPA) são conjuntamente responsáveis 
pela execução do compromisso do Desafio de Bonn 
no Brasil. Complementando o compromisso nacional, 
há o compromisso de restaurar 1 Mha que foi feito pelo 
Pacto para a Restauração da Mata Atlântica (PACTO), 
anunciado em 2012.

A Lei de Proteção da Vegetação Nativa (LPVN) (Lei 
federal 12.651/2012) é a principal legislação que regula a 
utilização da terra e a gestão de propriedades privadas, 
que abrigam aproximadamente 53% da vegetação 
nativa do Brasil. O compromisso do Desafio de Bonn 
para restaurar 12 Mha é um pouco mais da metade dos 
21 Mha (+/–6 Mha) programados para restauração sob 
a LPVN 2012 (Soares-Filho, et al., 2014). O Sistema 
Nacional de Cadastro Ambiental Rural (SICAR), que 
foi estabelecido segundo a LPVN, é visto como um 
poderoso mecanismo para reduzir a conversão de 
habitat, permitir a monitorização e ajudar os proprietários 
de terras a cumprir as exigências legais em termos de 
compensações pelo seu “deficit de vegetação nativa” 
e da restauração da vegetação nativa (Azevedo, et 
al., 2017). As NDC do Brasil sob o Acordo de Paris 
UNFCCC incorporam uma meta de restaurar e/ou 
reflorestar 12 Mha de florestas até 2030.

Os parágrafos seguintes descrevem fatores de sucesso, 
resultados e benefícios na realização do compromisso 
brasileiro com o Desafio de Bonn.

Fator de sucesso: quadro políticos, mecanismos 
institucionais, compromissos financeiros

A Política Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa 
(PROVEG), estabelecida por decreto federal (Decreto 
federal 8.972) em janeiro de 2017, foi uma das primeiras 
medidas tomadas pelo Brasil para apoiar a implementação 
do seu compromisso para com o Desafio de Bonn. A 
PROVEH articula, integra e promove políticas, programas 
e ações que incentivam a recuperação de florestas e 
de outras vegetações nativas sob o Código Florestal. 
O mecanismo para a implementação do PROVEG é 
o PLANAVEG, Plano Nacional para a Recuperação 
da Vegetação Nativa. O PLANAVEG foi estabelecido 
pela Portaria normativa interministerial número 230 
de novembro de 2017 (Ministério do Meio Ambiente, 
Ministério da Educação e Cultura, Ministério da Agricultura 
e Gabinete de Mudança Climática). Um dos principais 
aspetos dessa lei é uma integração clara com outras 
políticas de proteção ambiental, com a Política Nacional de 
Mudança Climática e com sistemas como o SICAR sob o 
Código Florestal.

O decreto também estabeleceu uma comissão 
(CONAVEG) para coordenar a implementação, a 
monitorização e a avaliação do PROVEG e do PLANAVEG, 
rever o PLANAVEG a cada quatro anos e facilitar a 
interação entre as entidades estatais, distritais e municipais 
na gestão e implementação do PROVEG e do PLANAVEG.

O PLANAVEG foi concebido para fortalecer a coordenação 
e a coerência entre as instituições nacionais e estatais. 
O plano integra oito estratégias para apoiar a FLR como 
parte de um esforço governamental coordenado: i) 
aumentar a consciencialização sobre os benefícios da 
restauração; ii) aumentar a qualidade e quantidade de 
sementes e mudas de espécies nativas iii) promover 
mercados para produtos e serviços de vegetação nativa; 
iv) alinhar e integrar instituições e políticas públicas; 
v) desenvolver mecanismos financeiros para apoiar 
iniciativas de recuperação; vi) melhorar e expandir a 
assistência técnica e a extensão rural; vii) planeamento e 
monitorização espaciais; e viii) investimento em pesquisa, 
desenvolvimento e inovação. Dessa forma, o PLANAVEG 
visa fortalecer políticas, incentivos financeiros, mercados, 
tecnologias de recuperação, melhores práticas agrícolas e 
outras medidas para promover a restauração de12 Mha de 
áreas florestais desflorestadas e degradadas até 2030. 

Além desse quadro político no âmbito nacional, foram 
desenvolvidos outros mecanismos institucionais e 
financeiros significativos em apoio à FLR. Por exemplo, o 
Distrito Federal promulgou um novo decreto para permitir 
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a monitorização de atuais e futuros projetos de FLR. O 
estado de Espírito Santo definiu áreas prioritárias para a 
expansão do Programa Reflorestar, o pagamento estatal 
para o programa de serviços ecossistémicos. Todos esses 
passos institucionalizam políticas sustentáveis e coerentes 
em relação e em apoio à FLR.

Além disso, a coligação nacional da sociedade civil, 
a Coalização Brasil Clima, Florestas e Agricultura, 
visa contribuir para alcançar as NDC. A coligação 
conta com mais de 160 membros e vários grupos de 
trabalho. Quarenta membros do Grupo de Trabalho 
para a Restauração e Reflorestamento estão a mapear 
todas as iniciativas de restauração e reflorestamento 
em andamento. O próximo passo será expandir esse 
mapeamento a todos os membros da coligação e, 
posteriormente, a todo o país. A meta é agregar resultados 
sobre a restauração e integrá-los nos relatórios da meta 
das NDC. O grupo de trabalho também está a apoiar o 
desenvolvimento de um portal online que disponibiliza aos 
intervenientes o acesso a informações sobre restauração 
e reflorestamento e, mais tarde, informações sobre os 
progressos em direção à meta das NDC. Outra nova 
iniciativa é a Aliança pela Restauração na Amazónia, 
uma aliança entre diversas partes, que se concentra 
na conservação e na restauração do bioma da floresta 
amazónica. 

Fator de sucesso: planeamento técnico e preparação

O governo brasileiro, através do seu Instituto Nacional 
de Pesquisas Espaciais, em parceria com a Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária, implementou 
o projeto TerraClass, que consiste no mapeamento 
contínuo da utilização de terras, e da cobertura nos 
biomas da Amazónia e do Cerrado ao longo do tempo. 
Esse mapeamento proporciona um entendimento amplo 
da dinâmica ecológica, económica e produtiva desses 
biomas, incluindo estimativas de áreas que estão a ser 
recuperadas. 

No âmbito nacional, a cada quatro anos, o governo federal 
publica um inventário nacional de emissões de gases do 
efeito estufa, incluindo informações sobre as emissões 
relacionadas à utilização de terras e a florestas.

A UICN e os seus membros apoiam a aplicação 
da Metodologia de Avaliação de Oportunidade de 
Restauração (ROAM, por sua sigla em inglês) em quatro 
estados – São Paulo, Espírito Santo, Pernambuco, Santa 
Catarina – e no Distrito Federal, abrangendo vários biomas. 
Estão a ser desenvolvidas análises económicas e curvas 
de abatimento de carbono em Pernambuco e Santa 

Catarina, tendo sido finalizadas e tendo os seus resultados 
sido integrados na estratégia subnacional de restauração 
no Espírito Santo. A análise económica para o Distrito 
Federal também foi finalizada. Em Pernambuco, o relatório 
preliminar está atualmente a passar por uma revisão de 
pares. Os resultados serão usados para desenvolver uma 
estratégia financeira que será usada para impulsionar 
oportunidades práticas de FLR no âmbito estatal. A UICN 
está a trabalhar de perto com o governo do Distrito Federal 
para usar o processo de avaliação para impulsionar metas 
de restauração já estabelecidas e liderar um compromisso 
formal de quase 20.000 hectares para o Desafio de Bonn.

As avaliações estatais de oportunidades e os planos 
de restauração apoiam o PLANVEG, a meta das NDC 
para restauração e reflorestamento e outras políticas 
nacionais e subnacionais. Os processos com os 
intervenientes em relação à aplicação da metodologia 
ROAM e ao desenvolvimento de estratégias subnacionais 
de restauração contribuem para a CONAVEG, o comité 
que, conforme explicado acima, foi estabelecido sob o 
PROVEG para coordenar e monitorizar os avanços em 
direção à implementação do PLANAVEG. 

Além das avaliações estatais de restauração, uma iniciativa 
colaborativa chamada MapBiomas (Mapeamento Anual 
da Cobertura e Uso do Solo no Brasil), que envolve 
várias universidades, ONGs e agências governamentais, 
acompanha as mudanças na cobertura da terra, incluindo 
a restauração, por meio de imagens de satélite  
(http://mapbiomas.org/map#transitions).

Resultados e benefícios

Embora existam várias iniciativas em campo, há uma 
falta de informações agregadas no âmbito nacional. As 
informações do SICAR, quando integralmente validadas, 
irão acompanhar as atividades em campo a nível nacional. 
Há fortes sinais de progresso em diferentes áreas no 
país; vários estados têm os seus próprios programas de 
restauração florestal, tais como o Programa Reflorestar 
no Espírito Santo. O compromisso brasileiro no Desafio 
de Bonn é de âmbito nacional e, conforme dito acima, 
é complementado por um compromisso subnacional 
específico por meio do Pacto para a Restauração da Mata 
Atlântica (PACTO). Como é muito cedo para avaliar os 
resultados e os benefícios do compromisso nacional, o 
caso bem estabelecido do PACTO é apresentado como 
exemplo. O trabalho do PACTO disponibiliza exemplos 
dos resultados em campo. Sob o Desafio de Bonn, o 
PACTO alcançará 1 Mha de restauração de mata atlântica 
até 2020. 
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Pacto para a Restauração da Mata Atlântica (PACTO)

Os progressos do PACTO na conquista do compromisso 
de Desafio de Bonn incluem:

l  2.500 projetos da Fundação SOS Mata Atlântica 
plantaram 35 milhões de mudas em 20.000 hectares.

l  A Associação Ambiental Copaíba está a trabalhar 
com a restauração em 20 municipalidades de Minas 
Gerais e São Paulo. Nas bacias de 210 afluentes 
dos rios Peixe e Camanducaia encontra-se agora em 
restauração uma área de 300 hectares.

l  O objetivo da Fibria Celulose é restaurar 
40.000 hectares de áreas protegidas em Espírito Santo, 
em Minas Gerais, na Bahia, em São Paulo e no Mato 
Grosso do Sul até 2025. Destes, 19.000 hectares 
estão sob restauração desde 2015. A empresa realiza 
projetos de reflorestação usando espécies nativas 
ou uma mistura de plantas nativas e eucaliptos, bem 
como projetos de promoção da regeneração natural e 
trabalhos para o controlo da disseminação de espécies 
invasivas. 

l  A Verdesa plantou mais de meio milhão de mudas 
nativas em 320 hectares de floresta sazonal (semi-
decidual) no estado de São Paulo desde 2010.

O objetivo do PACTO, uma coligação de ONGs, órgãos 
governamentais em vários níveis, empresas, centros de 
pesquisa, associações e faculdades, é restaurar 15 Mha 
de terras desflorestadas e degradadas até 2050, por meio 
da união de esforços entre 260 membros do governo e 
da sociedade civil. O PACTO pretende plantar 2 milhões 
de espécies nativas na Mata Atlântica por meio de uma 
iniciativa financiada pela ECOSIA, uma empresa alemã. 
O PACTO possui um sistema de monitorização atualizado 
online, que já está em utilização para monitorizar as 
ações usando três categorias de indicadores: ecológicos, 
socioeconómicos e de gestão (Viani, et al., 2017). 
O sistema será importante para acompanhar as tendências 
de restauração do bioma da Mata Atlântica e para 
relatar os progressos em direção à implementação do 
compromisso do PACTO perante o Desafio de Bonn. 
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El Salvador
O compromisso e o contexto do Desafio de Bonn 

O compromisso de El Salvador no Desafio de Bonn, de 
restaurar um milhão de hectares de terras degradadas até 
2030, foi anunciado em 2012. Ao comprometer-se com 
o Desafio de Bonn, foram destacadas as contribuições 
de restauração para “mitigação baseada na adaptação”, 
bem como a conservação da biodiversidade, a melhoria 
dos meios de subsistência, serviços ecossistémicos e a 
superação de catástrofes.

Os parágrafos a seguir descrevem os fatores de sucesso e 
os resultados e benefícios da realização do compromisso 
de El Salvador no Desafio de Bonn.

Fator de sucesso: quadros políticos, mecanismos 
institucionais, compromissos financeiros

As prioridades de adaptação identificadas na estratégia de 
mitigação baseada em adaptação (MbA) de El Salvador 
incluem a restauração de ecossistemas degradados ou 
desflorestados para restabelecer a integridade ecológica 
através de sistemas agroflorestais, bem como através da 
gestão do solo e da conservação de fontes de água.26

A Estratégia de Preparação para a meta REDD (Redução 
das Emissões por Desmatamento e Degradação 
Florestal) de El Salvador, de 2012, enfatiza a proteção e 
a restauração dos ecossistemas como questões-chave 
para as ações. Outras áreas relacionadas com a FLR que 
a estratégia destaca são: a conservação de ecossistemas 
florestais; áreas protegidas; proteção dos mangues 
existentes; restauração de florestas degradadas e outros 
ecossistemas de apoio; restauração de florestas de galeria; 
e reflorestação de paisagens ribeirinhas.27 
A abordagem MbA do Programa Nacional para a 
Restauração de Ecossistemas e Paisagens de El Salvador 
dá prioridade ao aumento das reservas de carbono 
florestal e à mudança das práticas agrícolas. Também 
promove a redução das taxas de desmatamento e 
degradação nos ecossistemas florestais existentes, que 
incluem ecossistemas de florestas naturais, plantações 
florestais, florestas em áreas naturais protegidas (ANPs), 
reservas da biosfera e sistemas agroflorestais como 
plantações de café.28 Foram realizados acordos com 

municípios. Estão a ser implementados planos locais de 
desenvolvimento sustentável em sete territórios. Os planos 
incluem ações para a restauração de ecossistemas e 
paisagens, priorizando áreas de conservação e áreas de 
reservas da biosfera. 

A abordagem MbA de El Salvador foi endossada pelo 
Comité de Participantes do Mecanismo de Parceria do 
Carbono Florestal (FCPF). Em janeiro de 2014, o FCPF 
concedeu uma segunda doação de US$ 3.600.000 para a 
preparação de uma Estratégia Nacional de Restauração de 
Ecossistemas e Paisagens baseada em MbA. O relatório 
intercalar sobre o programa de MbA de El Salvador foi 
apresentado em setembro de 2017 ao FCPF.

Foi criado um Conselho Nacional de Sustentabilidade 
e Vulnerabilidade Ambiental (CONASAV), que coordena 
diálogos entre representantes da sociedade civil, 
académicos, empresários, instituições financeiras, líderes 
religiosos e os meios de comunicação, juntamente 
com a participação de instituições governamentais e 
municipais, organizações internacionais e outras partes 
interessadas, eleitas para tanto. A sua meta é aumentar 
a sustentabilidade e reduzir a vulnerabilidade do país às 
mudanças climáticas. Como resultado concreto do seu 
trabalho, o CONASAV criou a Tribuna de Discussões 
para a Restauração de Ecossistemas e Paisagens, em 
17 de janeiro de 2017, com mais de 60 representantes de 
diferentes organizações sociais e económicas de várias 
partes do país. Desde a sua criação, a tribuna baseou o 
seu trabalho no Programa Nacional de Restauração de 
Ecossistemas e Paisagens promovido pelo Ministério do 
Meio Ambiente e Recursos Naturais (MARN).

Fator de sucesso: planeamento técnico e preparação

Com o apoio da UICN e tendo como ponto de partida o 
Programa Nacional para a Restauração de Ecossistemas 
e Paisagens de El Salvador, o Ministério do Meio Ambiente 
e Recursos Naturais avaliou as oportunidades de 
restauração, usando a metodologia ROAM. A avaliação 
identificou nove ações prioritárias de restauração. 
Foram avaliados os potenciais impactos da restauração, 
estimando-se os seus benefícios monetários, bem como 
os benefícios paralelos ambientais (balanço de carbono, 
produção de lenha, impacto na conectividade, controlo da 
erosão e exportação de sedimentos e nutrientes) e sociais 

26 Forest Carbon Partnership Facility. Readiness Fund. (2017). Mid-term Report: El Salvador. Forest Carbon Partnership Facility. http://forestcarbonpartnership.org/sites/fcp/
files/2017/Aug/MTR%20REDD%2B%20El%20Salvador%2014%2008%202017%20ENG%20final.pdf
27 Forest Carbon Partnership Facility. (2013). REDD Readiness Progress Factsheet: El Salvador. https://www.forestcarbonpartnership.org/sites/fcp/files/2013/june2013/El%20
Salvador_Progress%20Fact%20Sheet_March%202013.pdf
28 Forest Carbon Partnership Facility. Readiness Fund. (2017). Mid-term Report: El Salvador. Forest Carbon Partnership Facility. http://forestcarbonpartnership.org/sites/fcp/
files/2017/Aug/MTR%20REDD%2B%20El%20Salvador%2014%2008%202017%20ENG%20final.pdf 
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29 De acordo com o sistema nacional de monitorização de restauração. Acedido a 25 de novembro de 2017. http://apps3.marn.gob.sv/geocumplimiento/restauracion/mapa.php

(criação de empregos, segurança alimentar e meios de 
subsistência). Os principais resultados do processo de 
avaliação foram:

l  Identificação de 1.187.951 hectares onde existem 
oportunidades de restauração. Desenvolvimento de 
uma base de referência, priorizando os usos atuais da 
terra e definindo transições para melhorar e recuperar 
bens e serviços ecossistémicos.

l  Quantificação e qualificação de potenciais impactos 
da restauração. Avaliação dos resultados financeiros e 
económicos a longo prazo dos atuais usos e transições 
para diferentes sistemas de administração, bem como 
melhorias nos serviços ecossistémicos (controlo da 
erosão, retenção de sedimentos e nutrientes e equilíbrio 
de carbono) e circunstâncias sociais.

l  Análise de instrumentos financeiros existentes 
e potenciais. Criação de um mecanismo de 
financiamento para transições com vista a atingir 
metas.

Após os resultados do processo ROAM, a UICN apoiou o 
governo de El Salvador no desenvolvimento do Plano de 
Ação para a Restauração de Ecossistemas e Paisagens, 
Projeto 2018-2022, focando-se na adaptação baseada 
na mitigação. Além disso, foi identificada uma área de 
400 mil hectares a ser restaurada durante o Projeto 
2018-2022 – por meio de uma análise espacial multicritério 
de benefícios financeiros, sociais e ambientais – a fim 

de apoiar a tomada de decisões para a implementação 
gradual da estratégia de restauração. Por fim, El Salvador 
implementou um sistema de monitorização de restauração 
para rastrear atividades de restauração implementadas no 
seu Plano de Ação para a Restauração de Ecossistemas 
e Paisagens, que reúne informações sobre o tipo de 
restauração, o habitat a ser restaurado e a área total em 
restauração.

Resultados e benefícios 

Graças ao Plano de Ação para a Restauração de 
Ecossistemas e Paisagens, já foram restaurados cerca de 
108.000 hectares, a partir de novembro de 2017.29 Estão 
a ser desenvolvidos quatro projetos para apoiar ainda mais 
a implementação, com foco em: (1) projeto do Programa 
de Incentivo à Restauração; (2) sistema de monitorização 
comunitário da restauração; (3) mecanismos para alcançar 
uma maior integração do setor privado nas atividades de 
restauração e (4) estabelecimento do Centro de Sementes 
Florestais para a conservação e utilização de germoplasma 
de florestas nativas na restauração.

Conforme o observado na Secção 2, os resultados e os 
benefícios aqui apresentados são ilustrativos e não um 
número total para a área em restauração em El Salvador ou 
um relatório abrangente de todos os progressos realizados 
nas jurisdições que promovem iniciativas de restauração.
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México
O compromisso e o contexto do Desafio de Bonn

Em 2013, o governo do México comprometeu-se a 
recuperar 8,5 milhões de hectares de terra até 2020. 
A Comissão Nacional de Silvicultura (CONAFOR)30 e o 
Ministério da Agricultura (SAGARPA) são corresponsáveis 
pela realização do compromisso do Desafio de Bonn 
assumido pelo México. Além do compromisso federal, em 
2015, os estados de Campeche, Quintana Roo e Yucatán, 
num esforço subnacional sem precedentes, prometeram 
em conjunto a restauração de 0,95 Mha até 2020, e 
ainda de 1,05 Mha durante o período 2021-2030; esta 
última área representa uma contribuição adicional para o 
compromisso de restauração do país. Da mesma forma, 
em 2017 o governo de Chiapas prometeu 0,17 Mha até 
2020 e 0,18 Mha durante o período 2021-2030.

O estado de Quintana Roo será responsável por introduzir 
o Barómetro 2018-2010. No entanto, o progresso nacional 
na criação ou implementação de políticas e direcionamento 
de fluxos financeiros é um contexto importante para os 
desenvolvimentos no estado, sendo aqui apresentados 
juntamente com o progresso em Quintana Roo.

Os parágrafos a seguir descrevem os fatores de sucesso e 
os resultados e benefícios na realização do compromisso 
do México no Desafio de Bonn.

Fator de sucesso: quadros políticos, mecanismos 
institucionais, compromissos financeiros

Desde o compromisso do Governo do México para com 
o Desafio de Bonn, a Comissão Nacional de Silvicultura 
(CONAFOR) e o Ministério da Agricultura (SAGARPA) 
incentivaram a coordenação interinstitucional para 
promover o desenvolvimento rural sustentável, assinando 
um Acordo de Colaboração. O acordo descreve as 
modalidades de alinhamento e coordenação de políticas 
e programas de conservação florestal, silvícola e agrícola, 
para evitar o desmatamento e usar os recursos públicos 
existentes da maneira mais eficiente e eficaz. O Acordo 
não menciona explicitamente a FLR, mas permitirá a 
coordenação e o alinhamento de políticas públicas – 
nos setores agrícola e florestal (por exemplo, através da 
implementação da Estratégia Nacional de REDD+) com 
uma abordagem focada na paisagem – que se alinham e 
são complementares aos princípios da FLR sob o âmbito 
do compromisso federal do Desafio de Bonn.

Em dezembro de 2016, os governos dos três estados 
da Península de Yucatán – Yucatán, Campeche e 
Quintana Roo – assinaram o Acordo Estrutural sobre 
Sustentabilidade da Península de Yucatán para 2030 
(ASPY 2030). O ASPY 2030 promove a coordenação 
interinstitucional a nível estatal, entre estados e governos 
nacionais, o setor privado, universidades, instituições 
financeiras, sociedade civil e organismos internacionais 
para incentivar baixas emissões e implementar com 
sucesso estratégias de sustentabilidade, particularmente 
em relação à meta REDD+, à biodiversidade, à restauração 
de paisagens e à resiliência costeira, entre outros. Os 
compromissos assumidos em 2015 pelos três governos 
estatais para restaurar 2 milhões de hectares no Desafio 
de Bonn até o ano 2030 foram incluídos nas metas da 
ASPY.

Todos os anos, a CONAFOR e a SAGARPA implementam 
muitos programas federais e oferecem subsídios no 
México. Os programas abrangem desde pagamentos por 
serviços ecossistémicos, apoio financeiro para plantações 
florestais comerciais e conservação do solo, até 
incentivos para a produção agrícola e pecuária. A maioria 
dos programas, para os quais todos os agricultores e 
comunidades rurais que atendem aos requisitos são 
elegíveis, não são coordenados; muitos atualmente 
incentivam o desmatamento. O acordo entre a SAGARPA 
e a CONAFOR pode ajudar a liberar uma ampla gama de 
recursos e programas que apoiarão tanto a restauração da 
paisagem quanto a agenda de REDD+. Nesse contexto, a 
UICN está atualmente a colaborar com o Banco Mundial 
na implementação de projetos do Fundo de Parceria para 
o Carbono Florestal no México. A UICN está a identificar 
critérios de sustentabilidade para investimentos conjuntos 
da SAGARPA, CONAFOR e do governo estatal, por 
meio de programas orientados para a procura e criando 
instrumentos apropriados para a implementação do 
Acordo Intersetorial. Esse trabalho fornecerá uma estrutura 
para alinhar a FLR com a política nacional de REDD+, que 
no México também é implementada por meio de uma 
abordagem focada na paisagem.

As avaliações de oportunidades de restauração 
realizadas para os três estados da Península de Yucatan, 
identificaram programas federais de subsídios que 
poderiam apoiar a implementação dos compromissos 
do Desafio de Bonn. Os programas federais financiam 
parte do investimento inicial para uma ampla gama de 
atividades com grande potencial de restauração, desde 
o Programa CONAFOR de Plantação Florestal Comercial, 
Reflorestamento, Agrofloresta, Compensação Ambiental 
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30 A CONAFOR restaurará 1 milhão de hectares, o que é consistente com as metas de restauração para 2018.
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para mudança do uso da terra florestal, até ao Programa 
SAGARPA para Conservação e Uso Sustentável do Solo, 
o Programa para Modernização Sustentável da Agricultura 
Tradicional e o Programa de Gestão de Pastagens e de 
Reconversão de Pastagens, entre outros.

Fator de sucesso: planeamento técnico e preparação

Quintana Roo e os outros estados da Península de 
Yucatan construíram uma base técnica aprofundada para 
a implementação do compromisso. Com o apoio da UICN, 
os três estados da Península de Yucatan e as partes 
interessadas usaram a metodologia ROAM para avaliar as 
oportunidades de restauração.

As análises da captura de carbono e do valor económico 
da utilização atual da terra desenvolvidas para a Península 
de Yucatan são apresentadas na Tabela 1, e servirão de 
base para o piloto subnacional do Barómetro do Desafio 
de Bonn, no estado de Quintana Roo.

As avaliações da ROAM concluíram que atingir as 
metas do Desafio de Bonn dos três estados (0,95 Mha 
até 2020 e 2 Mha até 2030) poderia gerar benefícios 
económicos líquidos de até US$ 2,1 biliões por ano 
com a captura líquida de carbono de 107,1 Mt CO2e, o 
que representaria 30,7% da meta das NDC do México. 
Mais especificamente, as constatações preliminares de 
avaliações de oportunidades de restauração no âmbito 
estatal indicam que existem 3,35 Mha em que nove 
estratégias de restauração e modelos de transição do uso 
da terra, sustentados por planos de negócios, gerariam 
uma taxa positiva de retorno sobre a restauração.

Resultados e benefícios

A restauração local no México pode ser estimada usando 
os registos de programas públicos relacionados à 
restauração. No estado de Quintana Roo, por exemplo, 
durante 2011-2014, os programas da CONAFOR 
estenderam-se por mais de 57.000 hectares.31 Alguns 
programas focaram-se na conservação; outros, na gestão 
sustentável de florestas existentes; programas estes que 
abrangeram 17.921 hectares – reflorestamento, silvicultura 
e agrossilvicultura – relacionados diretamente com a 
FLR. Os programas SAGARPA também proporcionam 
um grande potencial para apoiar a restauração da 
paisagem, mas até ao momento ainda não contribuíram. 
O desenvolvimento de estratégias de restauração da 
paisagem usando a ROAM e o Acordo proporcionará 
oportunidades a muitos programas do SAGARPA para 
apoiar a restauração da paisagem.

Conforme o observado na Secção 2, os resultados e os 
benefícios aqui apresentados são ilustrativos e não um 
número total para a área em restauração no México ou um 
relatório abrangente de todos os progressos realizados nas 
jurisdições que promovem iniciativas de restauração.
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31 Fonte: CONAFOR base de dados de beneficiários (Patrón de beneficiarios CONAFOR).
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Tabela 1: Impacto esperado dos compromissos subnacionais de restauração do Desafio de Bonn na Península de 
Yucatan . 

Yucatan

Campeche

Quintana 
Roo

Prioridade de restauro (ha), de acordo com os 
critérios económicos para atingir o objetivo do 
Desafio de Bonn de 2 Mha

551 .164 
(100% do 
compro-
misso DB)

751 .003
(100% do 
compro-
misso DB)

503 .977
(72% do 
compro-
misso DB)

‘Milpa’ melhorada (418 .341)
Plantações florestais (63 .397)
Agroflorestação de sequeiro (6 .718)
Agrofloresta irrigada (4 .489)
Enriquecimento florestal (58 .219)

‘Milpa’ melhorada (166 .626)
Plantações florestais (128 .439)
Silvopastoral (137 .267)
Agropastoral (270)
Agroflorestação de sequeiro (54 .229)
Agrofloresta irrigada (837)
Enriquecimento florestal (263 .335)

Restauração ecológica (15 .861)
‘Milpa’ melhorada (132 .825)
Plantações florestais (21 .945)
Silvopastoral (61 .687)
Agropastoral (7 .088)
Agroflorestação de sequeiro (47 .751)
Agrofloresta irrigada (1 .701)
Enriquecimento florestal (215 .119)

CBD

Contribuição para 
as metas Aichi 

5, 7, 8, 11, 14, 15
5, 7, 15
5, 7, 8, 15
5, 7, 8, 15
5, 7, 11, 14, 15

5, 7, 8, 11, 14, 15
5, 7, 15
5, 7, 15
5, 7, 8, 15
5, 7, 8, 15
5, 7, 8, 15
5, 7, 11, 14, 15

5, 11, 14, 15
5, 7, 8, 11, 14, 15
5, 7, 15
5, 7, 15
5, 7, 8, 15
5, 7, 8, 15
5, 7, 8, 15
5, 7, 11, 14, 15

UNFCCC

Contribuição 
para as NDCs 
(Mt CO2e)

41,6 
(12% das 
NDCs 
nacionais)

39,9 
(11,4% 
das NDCs 
nacionais)

25,6 
(7,3% das 
NDCs 
nacionais)

REDD+

Prioridade de 
restauração (ha) 
no âmbito das 
áreas piloto de 
investimento da 
REDD+ FCPF

46 .168

170 .907

386 .858

Desenvolvi-
mento Verde 

Valor econó-
mico líquido 
anual de 
restauração

US$ 799
milhões
(5,8% do PIB 
de Yucatan)

US$ 837 
milhões 
(2,2% do PIB 
de Campeche)

US$ 498 
milhões 
(3,4% do PIB 
de Quintana 
Roo)
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Ruanda
O compromisso e o contexto do Desafio de Bonn

Em 2011, o governo de Ruanda prometeu restaurar 
2 milhões de hectares em 2020. Uma das principais 
influências nesse compromisso foi a grave degradação 
ambiental do país. A erosão do solo em toda a Ruanda, 
por exemplo, tem uma média de 250 toneladas/hectare/
ano, aumentando para 421 toneladas/hectare/ano em 
terras agrícolas (Karamage et al., 2016). O compromisso 
de deter e reverter essa escala de degradação ambiental 
é visível no plano nacional de desenvolvimento de 
Ruanda. A Visão 2020, lançada em 2000 e revista em 
2012, reconhece a natureza transversal dos recursos 
naturais, do meio ambiente e das mudanças climáticas.32 
O desenvolvimento da Estratégia de Crescimento Verde e 
Resiliência ao Clima (GGCRS, na sigla em inglês) fomentou 
em 2011 os esforços do governo para transformar o 
país numa economia de desenvolvimento de baixo 
carbono.33 A restauração também se refletiu nos planos 
de desenvolvimento dos distritos, que estabelecem metas 
para que os hectares sejam restaurados a cada ano 
durante cinco anos.

Os parágrafos seguintes descrevem importantes fatores 
de sucesso em Ruanda e os resultados e benefícios da 
implementação da FLR para alcançar o compromisso de 
Ruanda no Desafio de Bonn.

Fatores de sucesso: quadros políticos, mecanismos 
institucionais, compromissos financeiros

A Estratégia de Desenvolvimento Económico e Redução 
da Pobreza em Ruanda (EDPRS) é o mecanismo para 
alcançar a Visão 2020 e os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS).34 O compromisso de Ruanda com um 
conjunto de políticas que minimize a pressão sobre os 
recursos naturais, incluindo a biodiversidade e as florestas, 
e que reverta a degradação da terra, está amplamente 
de acordo com a FLR.35 A vontade política também se 
reflete na Estratégia Nacional de Crescimento Verde e 
Resiliência ao Clima (GGCRS), de Ruanda, um mecanismo 
para transformar Ruanda numa economia desenvolvida, 

resiliente ao clima e de baixo carbono até 2050. A GGCRS 
identifica o uso sustentável da terra e a agrossilvicultura 
como dois dos catorze programas de ação.36

O compromisso de Ruanda no Desafio de Bonn está 
a ser implementado predominantemente através 
de sistemas agroflorestais (em aproximadamente 
1,5 Mha). A implementação agroflorestal precisa de 
apoio multidisciplinar de instituições governamentais e 
parceiros de desenvolvimento. Apesar do forte quadro de 
políticas públicas, a coordenação incompleta entre várias 
instituições e agências foi identificada como um obstáculo 
ao progresso através do processo ROAM em 2014.37 
Para superar os desafios, o governo de Ruanda deu 
vários passos decisivos. Essas etapas incluem o 
estabelecimento de vários órgãos para assumir questões 
setoriais e intersetoriais relevantes para a implementação 
de iniciativas da FLR a fim de atingir a meta de Ruanda 
no Desafio de Bonn, tanto a nível central quanto 
descentralizado. Centralmente, esses órgãos incluem 
o Gabinete do Primeiro-Ministro, grupos económicos, 
sociais e de governança, e a Revisão Setorial Conjunta 
com Vistas para o Futuro, que inclui vários setores. O 
Fórum de Ação Conjunta para o Desenvolvimento opera 
no âmbito local e também abrange diversos setores. Para 
facilitar a coordenação entre os setores envolvidos no uso 
da terra e na gestão do uso da terra, por exemplo, Ruanda 
estabeleceu uma força-tarefa colaborativa intersetorial que 
reúne diferentes ministérios e instituições governamentais, 
organizações do setor privado e da sociedade civil focadas 
em FLR e na Alimentação e Agricultura Sustentáveis. 
Desde a sua criação, em 2015, que a força-tarefa 
intersetorial, que inclui membros representantes da 
agricultura, educação, silvicultura, administração de terras, 
pecuária e mineração, trabalhou para integrar uma agenda 
de restauração e os seus múltiplos benefícios à natureza 
nos processos de planeamento nacional.

O governo também tomou medidas para simplificar e 
melhorar a gestão do reflorestamento e da restauração, 
incluindo iniciativas agroflorestais. Uma das principais 
medidas tomadas foi a transferência do centro nacional 
de sementes de árvores e a supervisão de sistemas 
agroflorestais para a responsabilidade exclusiva do 
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32 Rwanda, Vision 2020. http://www.minecofin.gov.rw/fileadmin/templates/documents/NDPR/Vision_2020.pdf. Acedido a 28 de setembro de 2017
33 Republic of Rwanda. (2011). Green Growth and Climate Resilience. National Strategy for Climate Change and Low Carbon Development. Republic of Rwanda, Kigali. https://
cdkn.org/wp-content/uploads/2010/12/Rwanda-Green-Growth-Strategy-FINAL1.pdf. Acedido a 3 de outubro de 2017
34 Republic of Rwanda. (2011). Green Growth and Climate Resilience: National Strategy for Climate Change and Low Carbon Development. Republic of Rwanda, Kigali. https://
cdkn.org/wp-content/uploads/2010/12/Rwanda-Green-Growth-Strategy-FINAL1.pdf. Acedido a 3 de outubro de 2017
35 Rwanda Vision 2020.
36 Republic of Rwanda. (2011). Green Growth and Climate Resilience: National Strategy for Climate Change and Low Carbon Development. Republic of Rwanda, Kigali. https://
cdkn.org/wp-content/uploads/2010/12/Rwanda-Green-Growth-Strategy-FINAL1.pdf
37 O aperfeiçoamento da coordenação institucional e a remoção de inconsistências entre as políticas e estratégias de diferentes ministérios foram identificados como importantes 
itens de ação, como resultado do processo ROAM de 2014, conduzido em Ruanda pelo governo nacional em colaboração com a UICN e o WRI. 
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Ministério de Recursos Naturais, em vez de manter a 
estrutura de propriedade conjunta com o Ministério da 
Agricultura.38 Posteriormente, a criação de um Ministério 
de Terras e Florestas (MINILAF)39 mostrou progressos na 
concentração da atenção na reversão da degradação 
e na aceleração da FLR em Ruanda. Para melhorar a 
coordenação dos esforços de FLR, foi criado em 2016 
um grupo de trabalho nacional composto pelo MINILAF, a 
Polícia Nacional e o Ministério da Defesa, juntamente com 
o Ministério do Governo Local e a Federação do Setor 
Privado.

Para consolidar e reforçar o apoio financeiro às iniciativas 
ambientais, o Governo de Ruanda criou o Fundo Nacional 
para o Clima e o Ambiente (FONERWA) em 2013. O 
fundo é agora o principal mecanismo de financiamento 
para projetos ambientais e de mudança climática em 
Ruanda. Ao centralizar o financiamento de iniciativas 
ambientais e de mudança climática, o governo consegue 
garantir que elas sejam consistentes com as prioridades 
e as metas nacionais. Embora o financiamento tenha 
sido inicialmente guiado pela procura, há uma transição 
progressiva para a seleção de projetos por meio de 
programação, criando oportunidades de investir em 
FLR. O fundo criou instrumentos de financiamento do 
setor privado, que atraem investimentos privados verdes. 
Através da colaboração com o FONERWA e com o apoio 
da UICN, Ruanda está a testar a plataforma Climate 
Smart Lending,40 uma ferramenta projetada para ajudar 
os credores a incorporarem o risco climático nos seus 
portfólios de empréstimo e a incentivarem a adoção de 
métodos agrícolas inteligentes, incluindo a agrossilvicultura, 
por pequenos produtores. Ruanda também participou 
de contratos de desempenho como forma de acelerar o 
desenvolvimento e melhorar a prestação de serviços à 
sua população. Melhorar a gestão da terra e promover 
esforços de restauração faz parte dos emblemáticos 
contratos de desempenho. Ruanda também é um país 
líder em financiamento comunitário para restauração, por 
meio de aldeias verdes e um movimento de associações 
de empréstimos, liderado principalmente por organizações 
da sociedade civil.

A partir das finanças públicas, Ruanda aumentou o 
investimento em restauração em 40% em 2015 e 2016, 
de US$ 2 milhões para US$ 3,4 milhões por ano para 
restaurar paisagens florestais. Isso continua a mostrar o 
compromisso do governo em implementar as suas metas 

38 Um dos principais desafios enfrentados pela florestação e restauração foi a propriedade do centro nacional de sementes de árvores, que anteriormente se encontrava sob a 
tutela do Ministério da Agricultura, enquanto que as florestas eram geridas por um ministério diferente. Como resultado da ação do governo, foi assinado um acordo entre os 
dois ministérios, que transferiu a propriedade do centro nacional de sementes de árvores para o Ministério de Recursos Naturais. 
39 O Ministério de Recursos Naturais foi posteriormente dividido em Ministério do Meio Ambiente (ME) e Ministério de Terras e Florestas (MINILAF). 
40 Climate Smart Lending Platform.  https://www.climatefinancelab.org/project/climate-smart-finance-smallholders/
41 Forestry ministry, Police sign MoU on environmental conservation. The New Times. 8 de novembro 2017. http://www.newtimes.co.rw/section/read/223207/

de restauração dentro dos recursos financeiros disponíveis. 
Instituições financeiras privadas, como bancos, assumiram 
compromissos para restaurar terras degradadas. Por 
exemplo, o Banco de Kigali comprometeu-se a restaurar 
100 hectares até 2020, enquanto que a Polícia Nacional 
assumiu o compromisso de restaurar 22.000 hectares 
até 2025.41

Ao focar-se na implementação da FLR como uma 
estratégia para reverter a degradação generalizada e 
aproveitar a oferta de bens e serviços ecossistémicos, 
como o fornecimento de água e a melhoria da 
produtividade de terras agrícolas, Ruanda recebeu o 
apoio de doadores multilaterais e bilaterais, além de 
investimentos privados. O financiamento do Programa de 
Investimento Florestal e do Programa Piloto de Resiliência 
Climática (PPCR), do Banco Mundial, está a apoiar a FLR 
como uma área de investimento prioritária em Ruanda. 
O compromisso financeiro do Governo da Holanda para 
reverter a degradação mais do que duplicou desde 2015.

Fatores de sucesso: planeamento técnico e 
preparação

O processo da metodologia ROAM, realizado entre 2012 e 
2014 pelo Governo de Ruanda com o apoio da UICN e do 
WRI, proporcionou uma base sólida para a implementação 
de iniciativas que se alinham com os princípios da FLR 
e contribuem para alcançar o compromisso de Ruanda 
no Desafio de Bonn. Recomendações para transições 
da utilização da terra para implementar iniciativas de 
FLR e contribuir para o compromisso de Ruanda no 
Desafio de Bonn incluem a transição da agricultura para 
a agrossilvicultura, a melhoria da gestão de florestas e 
a mudança de terras desmatadas e degradadas para 
florestas protegidas ou para florestas naturalmente 
regeneradas.

O processo da metodologia ROAM também produziu 
curvas de redução de carbono para as transições 
de uso da terra que tinham sido recomendadas. A 
transição da agricultura para a agrossilvicultura em terras 
privadas em Ruanda foi estimada em mais 31 Mt de 
CO2e armazenados. Da mesma forma, a transição de 
uma gestão deficiente para uma gestão melhorada dos 
bosques armazenaria 28 Mt de CO2e. Os custos das 
transições de restauração foram calculados como parte da 
análise económica. A transição da agricultura tradicional 
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para a agroflorestal deve custar no máximo US$ 986/
ha, enquanto que a regeneração natural ao longo de 
um período de 30 anos implicaria o custo de no mínimo 
US$ 450/ha.

O relatório da metodologia ROAM reconheceu que 
o conflito de Ruanda, em 1994, levou a lacunas de 
conhecimento no setor florestal que ainda não foram 
completamente abordadas. Nos últimos anos, no 
entanto, o governo lidou de forma proactiva com essas 
lacunas, por exemplo instituindo uma formação modular 
patrocinada pela Autoridade de Água e Florestas de 
Ruanda, planos de gestão florestal distrital, uma Estratégia 
Nacional de Desenvolvimento Florestal, uma política 
florestal nacional e estratégias agroflorestais nacionais 
atualmente em desenvolvimento. O Governo de Ruanda 
também desenvolveu uma estratégia nacional de material 
reprodutivo de árvores que enfatiza a disponibilidade de 
sementes de alta qualidade de diversas espécies, variando 
de espécies nativas a potenciais espécies exóticas.42

No total, 1.526.379 hectares em Ruanda apresentam 
oportunidades de restauração. Devido à densidade 
populacional, a agrossilvicultura oferece a maior 
oportunidade; cerca de 30% da terra em todo o país, 
plana e inclinada, é adequada para restauração (InfoFLR).

Resultados e benefícios

Análises recentes do MINILAF mostraram que desde 
2011 foi restaurado um total de 900 mil hectares de terra, 
representando cerca de 45% do total do compromisso 
de Ruanda.43 Um total de 1.008 hectares está sob 
restauração ecológica natural no Parque Nacional 
Gishwati-Mukura, que visa restaurar a funcionalidade 
ecológica; 860 mil hectares estão sob sistemas 
agroflorestais; 1.400 hectares são plantações; e 37.600 
hectares são contados como florestas protegidas, que 
incluem bambu e outras espécies em margens de rios, 
margens de lagos, margens de estradas e encostas 
altamente expostas.

A análise atual mostra que foram criados cerca de 186 mil 
empregos verdes entre 2014 e 2017, com as mulheres a 
participar em mais de 60% dessas posições.44

Conforme o observado na Secção 2, os resultados e 
benefícios apresentados aqui são ilustrativos e não um 
número total para a área em restauração em Ruanda ou 
como um relatório abrangente de todos os progressos 
realizados nas jurisdições que promovem iniciativas de 
restauração.
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42 O PAREF está empenhado em aumentar a cobertura de florestas em Ruanda. 16 de junho de 2011. http://parefrwanda.blogspot.com 
43 MINILAF. (2017). Current Forest Restoration Status in Rwanda, Ministry of Land and Forest (MINILAF), Ruanda. 
44 Site do Rwanda Green Climate Fund. www.fonerwa.org

Oportunidades de FLR em Ruanda

Usando a Metodologia de Avaliação de 
Oportunidades de Restauração (ROAM, por sua 
sigla em inglês), em 2014, Ruanda identificou as 
seguintes oportunidades de FLR:

l  Nova agrossilvicultura: 1.110,476 hectares
l  Melhor gestão de bosques: 255.930 hectares
l  Melhor gestão das plantações de madeirais: 

17.849 hectares
l  Florestas naturais: 13.933 hectares
l  Florestas protegidas: 128.191 hectares
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Estados Unidos
O compromisso e o contexto do Desafio de Bonn

Em 2011, os Estados Unidos (EUA) assumiram um 
compromisso no Desafio de Bonn para restaurar 15 
Mha até 2020. O Serviço Florestal do Departamento de 
Agricultura dos EUA (USFS), em parceria com outras 
agências governamentais, estados, tribos, organizações 
não governamentais e proprietários de terras privadas, 
lidera as atividades para alcançar a meta que é uma área 
sob restauração, usando uma abordagem omniterritorial.

Os parágrafos seguintes descrevem os fatores de sucesso 
e os resultados e benefícios na realização do compromisso 
dos Estados Unidos no Desafio de Bonn.

Fatores de sucesso: quadros políticos, mecanismos 
institucionais, compromissos financeiros

As políticas dos EUA para governança florestal e 
propriedade da terra são centrais para o seu compromisso 
com o Desafio de Bonn. As recentes leis e políticas 
relevantes para a FLR incluem o Título IV da Lei Geral 
de Gestão de Terras Públicas, de 2009 (P.L. 111-
11), a Lei Agrícola de 2014, a Regra de Planeamento 
de 2012 (36CFR219) e a Política de Restauração de 
Ecossistemas do Serviço Florestal (US Forest Service, 
2014, Forest Service Directives FSM 2020). Essas leis e 
políticas fortalecem uma abordagem de “administração 
compartilhada” pelo Serviço Florestal e governos tribais, 
estatais e locais e parceiros não governamentais, que 
reconhecem que as parcerias entre as fronteiras e o 
conhecimento local são essenciais para o sucesso da FLR.

O programa de Restauração Colaborativa da Paisagem 
Florestal (CFLR) do USFS foi promulgado por meio da Lei 
Geral de Gestão de Terras Públicas, de 2009. A Lei autoriza 
a restauração de paisagens florestais. Para incentivar o 
investimento em abordagens colaborativas para fomentar 
florestas e comunidades saudáveis e resilientes, e para 
restaurar ecossistemas adaptados ao fogo que reduzam 
o risco de incêndios florestais, as prioridades para a 
restauração são paisagens de pelo menos 20.200 hectares.

A Lei Geral de Gestão de Terras Públicas de 2009 também 
criou o Fundo de Restauração Colaborativa da Paisagem 
Florestal, que está autorizado a conceder até US$ 40 
milhões por ano para os anos fiscais de 2009-2019. Os 
fundos CFLR podem ser combinados com as dotações 

do USFS, fundos permanentes e fiduciários e fundos de 
parceria – incluindo contribuições em espécie – e com 
fundos de restauração, provenientes da venda de produtos 
de madeira. Em 2017, havia 23 projetos em todo o país.45

Todos os projetos do CFLR relatam despesas nos seus 
relatórios anuais, incluindo fundos do CFLR, investimentos 
do USFS e fundos parceiros.46 Os investimentos do CFLR 
impulsionaram um financiamento adicional significativo 
de múltiplos fluxos de financiamento públicos e privados, 
incluindo:

l  Mais de US$ 100 milhões em investimentos de 
parceiros para as terras dos Sistemas Nacionais de 
Florestas por meio do financiamento de subsídios, 
contratos de administração, formação profissional para 
equipas de jovens, monitorização etc.; e 

l  Mais de US$ 230 milhões em financiamento adicional 
de parcerias público-privadas, incluindo trabalho em 
terras privadas e estatais dentro de paisagens do CFLR.

45 Os detalhes sobre os projetos e os seus esforços de monitorização são compartilhados publicamente no site do CFLR.
46 Resultados do CFLR https://www.fs.fed.us/restoration/CFLRP/results.shtml 

Programa de Restauração Colaborativa da 
Paisagem Florestal

O Programa de Restauração Colaborativa da 
Paisagem Florestal (CFLR) é uma abordagem 
inovadora, voltada para a comunidade e para uma 
restauração, que disponibiliza múltiplos benefícios. 
Os projetos permitiram que os colaboradores 
transformassem as suas visões de restauração em 
ações locais.

Projetos do CFLR:

l  Incentivam a restauração colaborativa e baseada 
em evidências científicas;

l  Apoiam a sustentabilidade ecológica, económica 
e social;

l  Impulsionam recursos locais, nacionais e 
privados;

l  Facilitam a redução de custos e riscos de gestão 
de incêndios florestais, inclusive através do 
restabelecimento de regimes naturais de fogo;

l  Demonstram o grau em que várias abordagens 
de restauração atingem os objetivos ecológicos 
e de bacias hidrográficas; e

l  Usam subprodutos de restauração florestal 
para compensar os custos de tratamento, 
beneficiando as economias rurais locais e 
melhorando a saúde das florestas.
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Fatores de sucesso: planeamento técnico e 
preparação

O USFS equilibra a natureza multiuso das florestas a partir 
de múltiplos objetivos socioeconómicos e ecológicos, 
ao determinar paisagens para restauração. Os projetos 
do CFLR são alguns dos exemplos mais fortes de 
restauração que se alinham aos princípios de FLR. Cada 
projeto do CFLR trabalha com parceiros para determinar 
e priorizar áreas47 a serem consideradas, e adota várias 
abordagens para alcançar objetivos ecológicos, sociais e 
económicos. Os parceiros do projeto, trabalhando juntos, 
continuam a identificar abordagens para avaliar, priorizar 
e planear atividades.48 Recentemente, vários projetos do 
CFLR e pesquisadores dentro e fora do USFS usaram 
a modelação e dados espaciais para ajudar a mapear 
paisagens prioritárias para restauração e para informarem 
deliberações colaborativas sobre as compensações entre 
os resultados desejados de um dado tratamento numa 
determinada área.49

Os projetos do CFLR são obrigados a usar abordagens de 
acompanhamento multipartidárias para avaliar os impactos 
ecológicos, sociais e económicos das suas atividades por 
no mínimo 15 anos após o início da implementação. Nos 
seus relatórios anuais, cada projeto relata o estado do seu 
acompanhamento multipartidário, incluindo os parceiros 
envolvidos e os resultados. Indicadores monitorizados e 
rastreados incluem:

l  Empregos estimados e renda do trabalho local 
apoiada pelas atividades do projeto (usando o kit de 
ferramentas de tratamento para análise económica de 
restauração);50

l  Acres e milhas tratados para um conjunto de 20 
métricas de desempenho da US Forest Service 
Agency;51

l  Relatórios de indicadores ecológicos;52

l  Benefícios comunitários;53 e
l  Eficácia dos tratamentos na restauração de 

ecossistemas adaptados ao fogo.54

As abordagens locais e inovadoras são capturadas nos 
relatórios anuais. Exemplos incluem:

l  Monitorização Social e Económica para o Projeto 
Colaborativo de Restauração da Paisagem Florestal da 
Administração de Lakeview;55 e

l  Projeto Colaborativo de Restauração de Paisagem de 
Floresta de Front Range, Colorado: Acompanhamento 
Ecológico dos Efeitos do Tratamento na Estrutura de 
Suporte e Combustíveis até 2013.56

Resultados e benefícios

Os projetos do CFLR incluem-se num conjunto mais 
amplo de atividades de restauração realizadas pelo 
USFS. Entre 2011 e 2016, os EUA implementaram 
atividades de restauração em 12,3 milhões de hectares 
de florestas perdidas ou degradadas. Esse trabalho inclui 
um conjunto diversificado de atividades para restaurar 
ou manter a saúde da floresta e pastagens, incluindo 
a reflorestação, a remoção de espécies invasoras, a 
melhoria do habitat da vida selvagem e tratamentos para 
reduzir o risco de incêndios florestais catastróficos.

Embora o programa CFLR represente cerca de 10% das 
realizações do USFS no Desafio de Bonn, os resultados 
do programa fornecem um panorama da diversidade 
do trabalho de restauração da paisagem florestal que 
ocorre na agência. De 2010 a 2016, as intervenções de 
restauração em paisagens de CFLR resultaram em:57

l  Tratamento de mais de 2,4 milhões de acres 
(970 mil hectares) para reduzir o risco de incêndios 
catastróficos, protegendo florestas e bacias 
hidrográficas e tornando as comunidades mais 
seguras;

l  Melhoria do habitat da vida selvagem em mais de 2 
milhões de acres (809 mil hectares);

l  Tratamento de 117 mil acres (47 mil hectares) contra 
ervas daninhas nocivas e plantas invasoras;
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47 2010 Collaborative Forest Landscape Restoration Program Project Proposals. https://www.fs.fed.us/restoration/CFLRP/2010proposals.shtml
48 Ver, por exemplo: Haugo, R., Gaines, W., Begley, J., Robertson, J., Churchill, D., Dickinson, J., Lolley, R. and Hessburg, P. (2016). Manastash Taneum Resilient Landscapes 
Project: Landscape Evaluations and Prescriptions. Tapash Sustainable Forest Collaborative and The Nature Conservancy. http://www.tapash.org/okawen/wp-content/up- 
loads/2016/09/ManastashTaneum_May2016v4.pdf
49 Ver, por exemplo, Volger, K.C., Ager, A.A., Day, M.A., Jennings, M. and Bailey, J.D. ‘Prioritization of Forest Restoration Projects: Tradeoffs between Wildfire Protection, Ecolog- 
ical Restoration and Economic Objectives’. Forests 2015, 6(12), 4403-4420; doi:10.3390/f6124375. http://www.mdpi.com/1999-4907/6/12/4375
50 Collaborative Forest Landscape Restoration Program Reporting, Guidance, and Directives. https://www.fs.fed.us/restoration/CFLRP/guidance.shtml
51 Collaborative Forest Landscape Restoration Program Results.   https://www.fs.fed.us/restoration/CFLRP/results.shtml
52 Ibid.
53 Ibid.
54 Ibid.
55 White, E.M, Davis, E.J. and Moseley, C. (2015). Social and Economic Monitoring for the Lakeview Stewardship Collaborative Forest Landscape Restoration Project: Fiscal Year 
2012 and 2013. Ecosystem Workforce Program Working Paper Number 55. University of Oregon. ewp.uoregon.edu/sites/ewp.uoregon.edu/files/WP_55.pdf
56 http://frontrangeroundtable.org/uploads/FR_CFLRP_EcologicalMonitoringReport2013_Final__3_.pdf
57 Numerosos estudos examinaram fatores de sucesso do CFLR, bem como os seus produtos e resultados socioeconómicos e ecológicos. Uma compilação de alguns desses 
trabalhos está disponível em https:// www.fs.fed.us/restoration/CFLRP/resource-library.php
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l  Estabelecimento de mais de 121 mil acres (49 mil 
hectares) de vegetação florestal; e

l  Geração de rendas locais de aproximadamente US$ 
1,2 biliões e criação ou manutenção de uma média de 
5.180 empregos por ano.58

O Serviço Florestal usa a medida de desempenho da 
agência – “acres de áreas florestais públicas e privadas 
restauradas ou melhoradas” – para acompanhar o 
progresso rumo à meta do Desafio de Bonn dos EUA. 
A medida é responsável por uma série de atividades 
para restaurar ou manter a saúde das florestas e das 
pastagens, incluindo a reflorestação, a remoção de 
espécies invasoras, a melhoria dos habitats da vida 
selvagem e a redução do risco de incêndios florestais 
catastróficos.

58 Os rendimentos em termos de emprego e o número de empregos criados foram estimados para o período entre 2011 e 2016. Outros resultados 
incluem todos os anos de 2010 a 2016.

Embora a medida de desempenho seja um indicador 
útil do progresso na implementação da restauração, 
ela possui limitações. Se um acre for tratado por vários 
anos, os tratamentos contam separadamente em cada 
ano. Além disso, quando um acre precisa de mais de 
um tipo de tratamento, isso conta como dois acres 
que foram tratados. Para reduzir a contagem dupla, o 
Serviço Florestal adota um subconjunto das medidas 
individuais para aproximar o espectro do total de 
tratamentos agregados num acre, mas isso não leva em 
consideração a contagem do tratamento do mesmo acre 
em anos separados. Em 2016, o USFS implementou um 
novo sistema de desempenho geográfico-espacial, que 
inclui dados espaciais e tabulados para várias medidas 
principais de saída. Isso permitirá uma análise mais precisa 
da restauração concluída. O Serviço Florestal também está 
a usar conjuntos de dados disponíveis para desenvolver 
medidas de resultados nacionais adicionais para ajudar a 
descrever os resultados da restauração, como o número 
de bacias hidrográficas transferidas para uma classe de 
condição melhorada. 
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4   SINAIS DE 
PROGRESSO 
ADICIONAIS

A grande prioridade dos colaboradores e parceiros do 
Desafio de Bonn é acelerar a tradução do compromisso 
em ação. Além dos estudos de caso descritos acima, 
há outros sinais positivos de ação nos compromissos 
assumidos pelo Desafio de Bonn. Exemplos de progresso 
extraídos do trabalho da UICN e dos seus membros 
incluem:

l  Trinta e seis jurisdições em 26 países, com mais de 
4.500 interessados, sabem onde e como implementar 
a restauração e para que benefícios, por meio da 
aplicação da ROAM, da UICN e da WRI.59

l  Foram desenvolvidas novas políticas de restauração 
ou planos de ação em mais de 25 jurisdições, por 
exemplo no Brasil, no México, Uganda, no Maláui, em 
Ruanda e em todos os seis países da América Central. 
A restauração foi integrada às estratégias nacionais 
de mudança climática, por exemplo, no México, em El 
Salvador e no Sri Lanka.

l  Novos acordos interministeriais, por exemplo, 
no Burundi e na Guatemala, estão a fortalecer a 
colaboração na restauração.

l  Dos 36 governos que assumiram compromissos pelo 
Desafio de Bonn, 16 já mencionam a restauração como 
uma das suas estratégias para atingir as suas metas 
NDC.60

l  Foi atribuído um financiamento para restauração, 
por exemplo, de US$ 291,5 milhões para a ação 
do Desafio de Bonn vindos da Alemanha (IKI), da 
Iniciativa Internacional do Clima e da Floresta da 
Noruega (NICFI, na sigla em inglês) e do Fundo 
Mundial para o Ambiente (GEF); mais de US$ 105 
milhões em financiamento do Banco Mundial para 
restauração dirigida ao Burundi e a Moçambique; 
US$ 1210 milhões redirecionados à restauração pela 
ação guatemalteca do Programa de Investigación en 
Manejo Integral del Bosque y Servicios Ambientales 
(PROBOSQUES); e US$ 5,37 biliões em financiamento 
para o desenvolvimento rural redirecionado para a 
implementação do compromisso da Índia no Desafio de 
Bonn.
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59 A Metodologia de Avaliação de Oportunidades de Restauração (ROAM) é uma maneira flexível e acessível para os países identificarem e analisarem rapidamente o potencial 
de restauração da paisagem florestal (FLR) e para identificarem oportunidades a nível nacional ou subnacional.
60 Lee, D. e Sanz, M.J. (2017). UNFCCC Accounting for Forests: What’s in and what’s out of NDCs and REDD+. Policy Brief. Climate and Land Use Alliance. http://www. 
climateandlandusealliance.org/wp-content/uploads/2017/09/Policy-brief-NDCs-and-REDD-revised-Sep-6-2017.pdf
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5  CONCLUSÕES 

Este relatório fornece informações preliminares sobre como o 
Brasil, El Salvador, México, Ruanda e Estados Unidos estão 
a cumprir com os seus compromissos no Desafio de Bonn. 
Há muitos outros exemplos de progressos para além dos 
países-piloto do Barómetro descritos neste relatório. Por 
exemplo, a província de Khyber Pakhtun Khwa, no Paquistão, 
anunciou que a implementação já superou o seu compromisso 
de 340 mil hectares, o que a tornaria na primeira jurisdição 
a cumprir a sua promessa. O governo indiano indicou que, 
entre 2011 e 2017, foram postos em restauração 9,8 milhões 
de hectares através de vários esforços governamentais, 
de ONGs e liderados pelo setor privado. Claramente, as 
atividades e esforços para implementar as iniciativas de FLR 
de apoio aos compromissos do Desafio de Bonn variam 
– assim como os pontos de partida e as capacidades das 
partes que assumiram os compromissos. O Barómetro visa 
ajudar a acompanhar o progresso ao longo do amplo espectro 
de medidas que estão a ser tomadas para cumprir os 
compromissos do Desafios de Bonn. Para que os resultados 
e benefícios sejam sustentáveis, o caminho é tão importante 
quanto a chegada ao destino.

Acima de tudo, os objetivos do Barómetro incluem ajudar as 
partes que assumiram compromissos no Desafio de Bonn a 
ver por si próprias onde é que existem sinais de progresso 
e onde existem barreiras ou obstáculos específicos ao 
cumprimento dos seus compromissos. Dessa forma, poderão 
identificar as necessidades de suporte técnico, financeiro ou 
de outro tipo.

O formato provisório do Barómetro permite que uma ampla 
audiência analise exemplos de políticas, mecanismos 
institucionais e outros fatores que dão suporte aos objetivos 
do Desafio de Bonn. Essa partilha de informações cria 
oportunidades para a ampla adoção de melhores práticas 
nas jurisdições. Por exemplo, as mesas redondas sobre 
a restauração de paisagens florestais estabelecidas no 
Guatemala e em El Salvador, promovem a coordenação 
entre instituições sobre os compromissos do Desafio de 
Bonn em diferentes escalas. No Brasil, a principal ferramenta 
prescrita pelo PROVEG para impulsionar a implementação 
da FLR é a criação de grupos de trabalho técnicos focados 
na implementação de uma estratégia ou de um conjunto 
delas. Da mesma forma, as forças-tarefa intersetoriais entre 
vários níveis estabelecidas por Ruanda são fundamentais para 
melhorar a coordenação e a coerência da implementação de 
políticas em apoio ao cumprimento dos compromissos do 
país no Desafio de Bonn. Essas medidas também denotam o 
compromisso de Ruanda com a FLR como parte integrante da 
sua estratégia de desenvolvimento verde, destravando fluxos 
financeiros para promover investimentos em agrossilvicultura.

A longo prazo, o destaque de exemplos de medidas tomadas 
para estabelecer ou fortalecer quadros políticos, mecanismos 
institucionais e investimentos financeiros que apoiam a FLR, 
pode incentivar ações não apenas de restauração de terras 
degradadas, mas também para evitar a degradação futura. 

Ao mesmo tempo, a recolha e a organização sistemática 
de informações sobre o planeamento técnico nos países 
do Desafio de Bonn e a desagregação de dados sobre 
investimentos atuais e potenciais na restauração com vista a 
alcançar as metas para áreas sob restauração do Desafio de 
Bonn, revelam as lacunas no financiamento e na capacidade 
de planeamento da FLR que precisam ser abordadas. O 
relatório sistemático sobre a restauração em campo ajuda a 
avaliar a eficácia das intervenções da FLR realizadas pelas 
partes que assumem compromissos. 

O Barómetro  baseia-se e extrai dados de sistemas de 
monitorização nacionais e subnacionais (quando estes 
existirem), sendo que muitos deles dependem fortemente de 
métodos, técnicas e capacidades de detecção remota por 
satélite (por exemplo, aqueles que estão a ser desenvolvidos 
no Brasil nas iniciativas PACTO e MapBiomass). Um dos 
desafios que se tornou evidente com a produção deste 
relatório é que, embora possa ter ocorrido um bom progresso, 
os dados são subnacionais, e até mesmo específicos a cada 
local, e sistemas para a sua agregação nacional ou estadual 
parecem não estar em vigor em várias jurisdições. 

Em 2018, será finalizado o protocolo para o Barómetro 
em consulta com governos nacionais, profissionais e 
pesquisadores. Serão realizados projetos-piloto em seis 
jurisdições nacionais ou subnacionais. As informações 
recolhidas e compiladas serão analisadas com base nos 
critérios acordados nas consultas nacionais. 

No seu formato final, o Barómetro do Desafio de Bonn 
irá gerar informações que os países podem integrar em 
relatórios nacionais às convenções do Rio, já que essas 
serão baseadas nos indicadores usados em outros sistemas 
de relatório que medem os progressos de restauração. 
Desta forma, o Barómetro do Desafio de Bonn é projetado 
para recolher, analisar e apresentar informações sobre os 
indicadores que monitorizam o progresso e que apoiam 
a implementação de iniciativas alinhadas com a FLR e o 
Desafio de Bonn; bem como para informar o total da área 
sob restauração nas jurisdições do Desafio de Bonn e para 
identificar os benefícios do sequestro de carbono, empregos e 
biodiversidade resultantes dessas iniciativas. Isso deve reduzir, 
ou pelo menos não aumentar, o encargo de relatório dessas 
jurisdições e, para os compromissos não-governamentais, 
deve proporcionar direções estratégicas com vista a melhorar 
as suas operações.
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