
OS ESTADOS MEMBROS DA FORÇA-TAREFA DO GCF INCLUEM

Construindo parcerias de desenvolvi- 
mento com baixas emissões em mais de 
1/3 das florestas tropicais do mundo

NOSSA MISSÃO
é capacitar uma coalizão de estados e seus parceiros para 
implementar programas inovadores em toda a jurisdição, buscando 
o desenvolvimento sustentável de baixas emissões, construído 
com base na melhoria da governança florestal, novos mecanismos 
técnicos e financeiros, melhores oportunidades para os povos 
indígenas e comunidades tradicionais, além da liderança contínua 
nos fóruns regionais e internacionais de política climática.

QUEM SOMOS
A Força-Tarefa de Governadores para o Clima e Florestas
é uma colaboração subnacional de 38 estados e províncias 
trabalhando para proteger florestas tropicais, reduzir as emissões 
do desmatamento e da degradação florestal, além de promover 
caminhos realistas para o desenvolvimento rural de manutenção de 
florestas por meio de parcerias diretas com governos subnacionais, 
sociedade civil, setor privado, povos indígenas e comunidades.

SOLUÇÕES
AVANÇADAS 

PARA AS 
PESSOAS E O 
PLANETA EM 

38 ESTADOS E 
PROVÍNCIAS

CONTACTO
+1  303 492 3615

secretariat@gcftaskforce.org

www.gcftaskforce.org
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NOSSA ABORDAGEM
Mobilização de fundos e finanças 
canalizados para estados e províncias

Envolvimento dos povos indígenas e as 
comunidades tradicionais

Combate ao desmatamento impulsionado 
por commodities por meio de parcerias do 
setor privado

FACILITANDO A PARCERIA E A 
COLABORAÇÃO PARA PROMOVER
SOLUÇÕES CLIMÁTICAS
+ Governadores

+ Sociedade Civil

+ Setor Privado

+  Povos Indígenas e Comunidades 
Tradicionais

ÁREAS DE TRABALHO
»  Alinhando governos subnacionais com 

povos indígenas e comunidades locais 

»  Parcerias regionais para combater 
o desmatamento impulsionado por 
commodities

»  2050 vias de descarbonização profunda 
para os estados e regiões

POR QUE FLORESTAS?
»  As florestas do mundo armazenam mais carbono 

do que atualmente está contido na atmosfera.

»   O desmatamento e a degradação 
florestal contribuem com até 13% 
do total das emissões globais.

As florestas e o uso da terra são uma 
parte central da solução climática.

A conservação das florestas e o melhor 
gerenciamento da terra podem contribuir em 
até 30% da solução climática até 2030.

Proporcionar benefícios sociais e ambientais 
além dos Estados Membros e Províncias.

Como a maior colaboração subnacional dos governos 
de florestas tropicais do mundo, a Força-Tarefa
do GCF fornece uma plataforma global para 
promover a liderança das políticas florestais 
subnacionais, o envolvimento do setor público
e privado e a inclusão dos Povos Indígenas e 
Comunidades Tradicionais na governança florestal. 
Nossas áreas de iniciativa incluem combater o 
desmatamento impulsionado por commodities, 
mapear caminhos de descarbonização profunda, 
possibilitar o desenvolvimento rural inclusivo, atrair 
financiamento florestal canalizado diretamente 
para estados e províncias e facilitar plataformas
de colaboração com diversas partes interessadas.

O avanço de soluções para as pessoas e o 
planeta começa com uma boa governança:

»  Governos subnacionais oferecem oportunidades 
críticas para inovação e liderança de políticas.

»  A governança em rede - incluindo plataformas de 
múltiplas partes interessadas para colaboração - 
fornece a base para iniciativas efetivas e duráveis.


