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Prezados Membros do Conselho, 

 

Parabenizamos esse Conselho pela liderança da Califórnia ao abordar um dos 

desafios mais importantes do nosso tempo, vinculado aos impactos da mudança do clima e que 

afetarão de forma irreversível nossas comunidades, economias e meio ambiente. Como 

membros da Força-Tarefa de Governadores para o Clima e Florestas (GCF), a maior rede de 

governos subnacionais do mundo para o clima e florestas, reconhecemos que a liderança e 

unidade em nível subnacional sobre as questões climáticas e florestais é mais importante do 

que nunca. A construção do Standard da Califórnia para as Florestas Tropicais representa um 

ponto de inflexão da ação dos líderes jurisdicionais para um efetivo combate à mudança do 

clima com impacto global e nos motiva a manifestar o nosso apoio para a sua aprovação. 

O sistema cap-and-trade da Califórnia é inspirador e fortalece os nossos 

compromissos como desenvolvimento de baixas emissões, que para o caso da Amazônia está 

associado à redução do desmatamento e que deve ocorrer integrado com o crescimento 

econômico e desenvolvimento social. Um mercado de carbono bem projetado pode contribuir 

diretamente, e de forma eficiente, com a redução de emissões, assim como, para a inovação e 

a construção de soluções conjuntas para enfrentar a mudança do clima. A inclusão de 

compensações setoriais do setor florestal representa uma mensagem importante para o 

mundo sobre o poder e impacto de liderança jurisdicional inovadora. 

A redução de emissões do setor florestal deve ser alcançada por meio de um 

processo que assegure a integridade ambiental e proteja os direitos e a prosperidade das 



 

 

populações, em especial as tradicionais. A incorporação de salvaguardas para garantir a 

participação de comunidades locais nas decisões relacionadas aos programas que atendem o 

Standard de Floresta Tropical da Califórnia está alinhada com os Princípios Orientadores de 

Colaboração e Parceria entre Governos Subnacionais e Povos Indígenas e Comunidades Locais 

aprovados pelos Membros do GCF recentemente. 

Cientes de que a decisão da Califórnia será um indicador concreto na 

contribuição efetiva das jurisdições para reduzir as emissões de gases de efeito estufa, ficamos 

a disposição para intensificar as nossas coordenações. 

 

Atenciosamente, 

 

Eduardo Costa Taveira  
Secretário de Estado do Meio Ambiente – SEMA  

 

 
 
 
 


