
O Projeto Floresta+ Amazônia remunera
quem protege e recupera a floresta e
contribui para a redução de emissões de
gases de efeito estufa. Agricultores
familiares e pequenos produtores rurais
inscritos no projeto receberão incentivos
financeiros. Além de colaborar com a
proteção da vegetação nativa na Amazônia
Legal, o projeto também apoia iniciativas
de povos indígenas e de comunidades
tradicionais para o fortalecimento da
gestão territorial e ações de inovação para
a consolidação do mercado de
Pagamentos por Serviços Ambientais.
 
O Projeto Floresta+ Amazônia funciona por
meio de quatro modalidades de
distribuição de recursos. Para cada
modalidade, há objetivos específicos e
requisitos de participação dos
beneficiários.
 
A Estratégia Nacional de REDD+ também
será fortalecida no âmbito do projeto, com
o aperfeiçoamento da governança,
estrutura e sistemas, para a eliminação do
desmatamento ilegal, promoção da
conservação e restauração de serviços
ecossistêmicos e de uma economia
florestal sustentável e de baixo carbono.
 
O Projeto Floresta+ Amazônia é
implementado por meio de parceria entre
o Ministério do Meio Ambiente (MMA) e o
Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD), com recursos do
Fundo Verde para o Clima (GCF).

Floresta+ Conservação
Agricultores familiares e pequenos produtores
rurais que conservam a vegetação nativa além do
mínimo exigido por lei

Passo a passo da implementação:

Floresta+ Recuperação
Agricultores familiares e pequenos produtores
rurais que estejam em processo de recuperação
de áreas de APP

Passo a passo da implementação:

Floresta+ Comunidades
Apoiar a implementação de projetos locais que
visem fortalecer a gestão ambiental e territorial
nos territórios de povos indígenas e povos e
comunidades tradicionais (PIPCT). Os projetos
devem ser elaborados de maneira participativa por
organizações que representam os PIPCT, levando
em consideração a natureza coletiva das
atividades de gestão nesses territórios.

Passo a passo da implementação:

Floresta+ Inovação
Promover o desenvolvimento de soluções
inovadoras para os desafios relacionados à criação
e à consolidação de um mercado para os
pagamentos por serviços ambientais no Brasil,
bem como à conservação e ao uso sustentável da
vegetação nativa.

Acesso o site www.florestamaisamazonia.org.br e
saiba mais sobre os requisitos de participação e o
funcionamento de cada modalidade.
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