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Poder executivo

Esse boletim tem o objetivo de trazer informações genéricas sobre notícias da advocacia Noemi Lemos
França; e atos dos Poderes executivo, legislativo e judiciário; e não representa opinião jurídica sobre casos específicos.
Para
mais
informações
entre
em
contato
conosco
ou
visite
nosso
website:
http://www.noemilemosadvocacia.com.br.
Se deseja indicar outros destinatários para esse boletim informativo, envie o nome completo e o endereço
eletrônico para <contato@noemilemosadvocacia.com.br>.

Revisão da Estratégia Nacional para REDD+ (ENREDD+)
A ENREDD+ - Estratégia Nacional para REDD+ é um documento que formaliza,
diante da sociedade nacional e internacional, a estruturação do governo federal sobre as
ações coordenadas de prevenção e controle do desmatamento e da degradação florestal,
a promoção da recuperação florestal e o fomento ao desenvolvimento sustentável (A
Estratégia [...], 2019).
O objetivo geral é, dentre outros, contribuir para a mitigação da mudança do
clima por meio do desenvolvimento de uma economia florestal sustentável de baixo
carbono, gerando benefícios econômicos, sociais e ambientais. (A Estratégia [...], 2019).
A novidade é que em dezembro de 2020, reuniu-se virtualmente a Comissão
Nacional para REDD+, sendo um dos encaminhamentos o “Envio do Documento ‘Plano
de Trabalho – Revisão ENREDD’” (MMA, 2020a).
A revisão dessa estratégia será relevante para a regulamentação do mercado
voluntário de serviços ambientais a fim de que os projetos tenham segurança jurídica e a
garantia do seu pleno desenvolvimento. Uma das formas é o impulso da renda daqueles
que exerçam atividades efetivas e duradouras que proporcionem ganho ambiental
relevante, sendo um dos passos a criação de uma classificação econômica (CNAE)
específica de serviços ambientais. Para isso, faz-se necessário o fomento de boas
práticas metodológicas de valoração e validação dos atributos, benefícios e co-benefícios
e a disponibilização do Cadastro Nacional de Serviços Ambientais para o registro das
áreas, atividades e projetos de serviços ambientais (disponibilidade hídrica, conservação
do solo, polinização, observação de fauna e apreciação de paisagens naturais,
conservação da biodiversidade, manutenção e aumento dos estoques de carbono etc.)
(MMA, 2020).
Nos próximos boletins informativos serão abordados mais detalhes jurídicos do
mercado de carbono florestal.
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