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É de fato considerada na tomada de decisão?É de fato considerada na tomada de decisão?É de fato considerada na tomada de decisão?É de fato considerada na tomada de decisão?

Deveria formatar o desenho do estudoDeveria formatar o desenho do estudoDeveria formatar o desenho do estudoDeveria formatar o desenho do estudo

Implicações:Implicações:Implicações:Implicações:
• Foco nas Foco nas Foco nas Foco nas 

necessidades de necessidades de necessidades de necessidades de 
informação do informação do informação do informação do 
mundo realmundo realmundo realmundo real

• Processos de AVSE Processos de AVSE Processos de AVSE Processos de AVSE 
tão importante tão importante tão importante tão importante 
quanto os resultadosquanto os resultadosquanto os resultadosquanto os resultados
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Comissão Paulista de Biodiversidade Comissão Paulista de Biodiversidade Comissão Paulista de Biodiversidade Comissão Paulista de Biodiversidade –––– Metas de Metas de Metas de Metas de AichiAichiAichiAichi

� Meta 2Meta 2Meta 2Meta 2

Até 2020, no mais tardar, os valores da biodiversidade serão integrados em estratégias nacionais Até 2020, no mais tardar, os valores da biodiversidade serão integrados em estratégias nacionais Até 2020, no mais tardar, os valores da biodiversidade serão integrados em estratégias nacionais Até 2020, no mais tardar, os valores da biodiversidade serão integrados em estratégias nacionais 
e locais de desenvolvimento e redução de pobreza e em procedimentos de planejamento, sendo  e locais de desenvolvimento e redução de pobreza e em procedimentos de planejamento, sendo  e locais de desenvolvimento e redução de pobreza e em procedimentos de planejamento, sendo  e locais de desenvolvimento e redução de pobreza e em procedimentos de planejamento, sendo  
incorporados em contas nacionais, conforme o caso, e sistemas de relatoria.incorporados em contas nacionais, conforme o caso, e sistemas de relatoria.incorporados em contas nacionais, conforme o caso, e sistemas de relatoria.incorporados em contas nacionais, conforme o caso, e sistemas de relatoria.

� Meta 3:Meta 3:Meta 3:Meta 3:

Até 2020, no mais tardar, incentivos lesivos à biodiversidade, inclusive os chamados subsídios Até 2020, no mais tardar, incentivos lesivos à biodiversidade, inclusive os chamados subsídios Até 2020, no mais tardar, incentivos lesivos à biodiversidade, inclusive os chamados subsídios Até 2020, no mais tardar, incentivos lesivos à biodiversidade, inclusive os chamados subsídios 
perversos, terão sido eliminados ou reformados, ou estarão em vias de eliminação visando perversos, terão sido eliminados ou reformados, ou estarão em vias de eliminação visando perversos, terão sido eliminados ou reformados, ou estarão em vias de eliminação visando perversos, terão sido eliminados ou reformados, ou estarão em vias de eliminação visando 
minimizar ou evitar impactos negativos. Incentivos positivos para a conservação e uso sustentável minimizar ou evitar impactos negativos. Incentivos positivos para a conservação e uso sustentável minimizar ou evitar impactos negativos. Incentivos positivos para a conservação e uso sustentável minimizar ou evitar impactos negativos. Incentivos positivos para a conservação e uso sustentável 
de biodiversidade terão sido elaborados e aplicados, de forma consistente e em conformidade de biodiversidade terão sido elaborados e aplicados, de forma consistente e em conformidade de biodiversidade terão sido elaborados e aplicados, de forma consistente e em conformidade de biodiversidade terão sido elaborados e aplicados, de forma consistente e em conformidade 
com a CDB e outros compromissos internacionais relevantes, levando em conta condições sóciocom a CDB e outros compromissos internacionais relevantes, levando em conta condições sóciocom a CDB e outros compromissos internacionais relevantes, levando em conta condições sóciocom a CDB e outros compromissos internacionais relevantes, levando em conta condições sócio----
econômicas nacionais.econômicas nacionais.econômicas nacionais.econômicas nacionais.
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1ª Fase:1ª Fase:1ª Fase:1ª Fase:

i. Definição de objetivos, foco temático e escala do 
projeto TEEB São Paulo;

ii. Identificação de potenciais parceiros a serem 
envolvidos no projeto; e análise das necessidades e 
questões prioritárias do conjunto destes atores;

iii. Obtenção de um balanço do estado da arte dos 
conhecimentos sobre os serviços ecossistêmicos do 
Estado de São Paulo e das metodologias de 
valoração econômica dos serviços ambientais;

iv. Elaboração de um termo de referência para 
realização do projeto TEEB São Paulo.
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Projeto PilotoProjeto PilotoProjeto PilotoProjeto Piloto

Critérios:Critérios:Critérios:Critérios:
• Disponibilidade de dadosDisponibilidade de dadosDisponibilidade de dadosDisponibilidade de dados
• Atores locais envolvidosAtores locais envolvidosAtores locais envolvidosAtores locais envolvidos
• Uma das áreas prioritárias Programa NascentesUma das áreas prioritárias Programa NascentesUma das áreas prioritárias Programa NascentesUma das áreas prioritárias Programa Nascentes



TEEB SÃO PAULO
2ª Fase: Realização do 1º estudo TEEB SP2ª Fase: Realização do 1º estudo TEEB SP2ª Fase: Realização do 1º estudo TEEB SP2ª Fase: Realização do 1º estudo TEEB SP

OBJETIVOS:OBJETIVOS:OBJETIVOS:OBJETIVOS:
� Contribuir para gestão mais eficiente e coerente dos recursos Contribuir para gestão mais eficiente e coerente dos recursos Contribuir para gestão mais eficiente e coerente dos recursos Contribuir para gestão mais eficiente e coerente dos recursos 

naturais da BRPS naturais da BRPS naturais da BRPS naturais da BRPS –––– Porção PaulistaPorção PaulistaPorção PaulistaPorção Paulista
� Fomentar o desenvolvimento regional e local sustentávelFomentar o desenvolvimento regional e local sustentávelFomentar o desenvolvimento regional e local sustentávelFomentar o desenvolvimento regional e local sustentável
� Foco em pequenos proprietários rurais em áreas prioritárias: Foco em pequenos proprietários rurais em áreas prioritárias: Foco em pequenos proprietários rurais em áreas prioritárias: Foco em pequenos proprietários rurais em áreas prioritárias: 

conservação da biodiversidade e produção de águaconservação da biodiversidade e produção de águaconservação da biodiversidade e produção de águaconservação da biodiversidade e produção de água
� Insumos para políticas públicasInsumos para políticas públicasInsumos para políticas públicasInsumos para políticas públicas



Obrigada.Obrigada.Obrigada.Obrigada.


