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Preenchendo a lacuna

Cumprindo o Compromisso de Posse Florestal da 
COP26 para Povos Indígenas e Comunidades Locais

Avanço do apoio aos direitos de posse de povos indígenas e comunidades locais e sua guarda florestal
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Contexto para o Compromisso

Avanço do apoio aos direitos de posse de povos indígenas e comunidades locais e sua guarda florestal

• Direitos de posse de PI e CL* não são suficientemente altos na agenda 
climática global

• “Ficando aquém” em 2021: apenas 1% do financiamento climático (ODA) 
atinge PI e CL

• Sistema de financiamento global não funciona para PI e CL

* Povos indígenas e comunidades locais, incluindo afrodescendentesOFICIAL



OFFICIAL

OFFICIAL

Objetivos e ambições dos doadores

Maior atenção global sobre os direitos de posse de PI e CL

Mobilizar mais recursos para apoiar PI e CL e ajudar a garantir 
seus direitos de posse

Melhor coordenação da ação bilateral, multilateral, privada e da 
sociedade civil

Mudar a vontade política e a capacidade de ação dos governos

Avanço do apoio aos direitos de posse de povos indígenas e comunidades locais e sua guarda florestal
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Como funciona o Compromisso?
• Os doadores assumiram compromissos individuais de gastar $Xm nas prioridades 

identificadas na Declaração de Compromisso do Doador. Não é um fundo centralizado

• Ele só pode ser acessado através dos próprios mecanismos de financiamento de cada 
doador. Sem financiamento central ou mecanismo de alocação

• O Compromisso inclui o financiamento que já está alocado. Parte do financiamento para 
2021-2015 já está comprometido com programas ou canais específicos: nem tudo é dinheiro 
não alocado à procura de novos projetos

• O Compromisso se concentra em promover mudanças sistêmicas, bem como apoiar ações 
em nível comunitário. O compromisso, portanto, também será usada para apoiar os 
governos a planejar e implementar reformas de governança florestal e de posse

• O Compromisso implica os doadores a ajustar as práticas. Grupo de coordenação de 
doadores e diálogo de PI e CL para apoiar mudanças nas práticas de financiamento nos 
próximos 4 anos

Avanço do apoio aos direitos de posse de povos indígenas e comunidades locais e sua guarda florestal
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O que pode ser financiado sob o compromisso?

Apoio a reformas 
sistêmicas de posse 

ou governança 
florestal

Apoio 'direto' a 
comunidades e 

organizações lideradas 
por PI e CL

Capacitação de 
organizações de PI e 

CL

Avanço do apoio aos direitos de posse de povos indígenas e comunidades locais e sua guarda florestal

• Países da Floresta Tropical

• Apenas países elegíveis para APD

• Foco, mas não limitado a, florestas (Global Forest Finance Pledge)

Declarações Oficiais de Compromisso COP26 (inglês, espanhol e francês):

COP26 Declaração Conjunta de Doadores sobre posse de florestas PICL - Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP26) na SEC –
Glasgow 2021 (ukcop26.org)

Declaração Conjunta de Doadores sobre posse de florestas PICL - Espanhol - Conferência sobre Mudanças Climáticas da ONU (COP26) na SEC – Glasgow 
2021 (ukcop26.org)

Declaração Conjunta de Doadores sobre posse de florestas PICL - Francês - Conferência sobre Mudanças Climáticas da ONU (COP26) na SEC – Glasgow 
2021 (ukcop26.org)
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https://ukcop26.org/cop26-iplc-forest-tenure-joint-donor-statement/
https://ukcop26.org/cop26-iplc-forest-tenure-joint-donor-statement-spanish/
https://ukcop26.org/cop26-iplc-forest-tenure-joint-donor-statement/
https://ukcop26.org/cop26-iplc-forest-tenure-joint-donor-statement-spanish/
https://ukcop26.org/cop26-iplc-forest-tenure-joint-donor-statement-french/
https://ukcop26.org/cop26-iplc-forest-tenure-joint-donor-statement/
https://ukcop26.org/cop26-iplc-forest-tenure-joint-donor-statement-french/
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Mudanças de prioridade no financiamento (e 
desafios)

Avanço do apoio aos direitos de posse de povos indígenas e comunidades locais e sua guarda florestal

1. Mais suporte "direto": “Palavra” de PI 
e CL na governança de fundos e 
maior foco em fundos de PI e CL

2. Maior investimento na capacitação 
de organizações lideradas por PI e CL

3. Unir-se ao trabalho sistêmico sobre 
reforma de políticas e trabalho em 
nível comunitário

• Conformidade do doador e custos 
de transação

• Capacidade de PI e CL para 
absorver financiamento em escala

• Coordenação entre organizações 
de solidariedade/apoio
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Visão para 2030

Compromisso de Direitos 
de Posse de IPLC
US$ 1,7 bilhões

v

2021 2025 2030

Promessa renovada ++?
Escala? Fundo Global?

US$?? bilhões

COP30

Engajamento político, atenções políticas, $$$

COP35

Avanço do apoio aos direitos de posse de povos indígenas e comunidades locais e sua guarda florestal

v

• COP27: Manter impulso e a 
visibilidade de alto nível

• Contabilizar o progresso: primeiro 
relatório de Compromisso na COP27

• Desenvolver Princípios e Práticas 
Orientadoras

• Construir impulso político para 2025 e 
2030
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