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Visão Geral: Coalizão para Redução de Emissões pela Aceleração de Financiamento 

Florestal (LEAF) – Documento de Consulta1 Abril 2021 

Resumo e objetivos  

 

• A Coalizão para Redução de Emissões pela Aceleração de Financiamento Florestal 

(LEAF) busca reduzir as emissões globais de gases do efeito estufa fornecendo 

apoio financeiro substancial para países tropicais e subtropicais que reduzem com 

sucesso as emissões do desmatamento e da degradação florestal.   

 

• É uma Coalizão voluntária global que reúne empresas e governos para fornecer 

financiamento para a conservação de florestas de forma proporcional à escala deste 

desafio.   

 

• A motivação por trás da Coalizão é aumentar a ambição climática global e contribuir 

para deter e reverter o desmatamento tropical e subtropical até 2030.     

 

• O grupo inicial de participantes inclui provisoriamente os governos da Noruega e do 

Reino Unido (pendente de aprovação final interna) e o governo dos Estados Unidos, 

assim como um grupo de empresas líderes internacionais, incluindo a Amazon.com. 

Emergent Forest Finance Accelerator (Emergent), uma organização sem fins 

lucrativos dedicada a realizar transações de alta integridade e amigáveis aos países 

florestais das Reduções de Emissões (RE) de florestas tropicais e subtropicais, 

fornecerá uma plataforma para facilitar as transações e servir como coordenadora 

administrativa da Coalizão.   

 

• Participantes do governo e do setor privado pagarão por REs de alta qualidade de 

florestas tropicais e subtropicais verificadas em relação a um padrão independente 

(ART/TREES). Eles farão isso de forma adicional, e não substituta, a cortes 

profundos em suas próprias emissões, alinhados com as metas de redução de 

emissões baseadas na ciência e visando a neutralidade de carbono até 2050, ou 

antes.     

 

Escala 

Espera-se que a chamada inicial de propostas mobilize pelo menos um (1) bilhão de 

dólares americanos (USD). Este é apenas o começo do que esperamos que se torne 

um mercado de rápida expansão para REs de alta qualidade de programas florestais 

e climáticos jurisdicionais. Nos próximos anos, esse mercado poderia canalizar 

volumes muito maiores de financiamento para países com florestas tropicais e 

subtropicais que tomarem medidas rápidas para deter emissões florestais.    

 

 
1 Este documento resume as principais informações e termos da primeira chamada de propostas. Ele 
complementa um esboço da planilha de termos para a chamada de propostas.   
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• O financiamento fornecido no âmbito desta chamada de propostas irá pagar por REs 

de alta qualidade, permitindo que os países fornecedores usem os resultados de 

mitigação subjacentes para suas ambiciosas Contribuições Nacionais Determinantes 

(NDC), - a menos que eles decidam fazer um ajuste correspondente, o que não é 

exigido pelo LEAF. Como tal, essa chamada fornecerá financiamento em larga 

escala para ajudar os países com florestas tropicais e subtropicais a atingirem seus 

objetivos de proteção florestal e climáticos.  

 

• A Coalizão LEAF irá, portanto, garantir que as jurisdições ambiciosas de florestas 

tropicais e subtropicais tenham acesso a financiamento em larga escala e baseado 

em desempenho previsível, permitindo-lhes investir mais na redução do 

desmatamento e no desenvolvimento sustentável.  

Processo 

 

• A Coalizão LEAF consultará e responderá aos ambiciosos países com florestas 

tropicais e subtropicais, e outras partes interessadas, sobre a Chamada de 

Propostas, que deverá ser publicada durante ou logo após a Cúpula dos Líderes 

sobre o Clima, organizada pelos Estados Unidos nos dias 22 e 23 de abril. As 

jurisdições interessadas serão convidadas a apresentar propostas até julho de 2021, 

com a ambição de assinar contratos antes do final de 2021.   

 

• Não se espera que os países com florestas se comprometam a apresentar uma 

proposta antes ou durante a Cúpula, embora manifestações de interesse e apoio à 

iniciativa sejam bem-vindas.  

 

• A Coalizão LEAF continuará a se envolver com as jurisdições florestais interessadas 

e outras partes interessadas para fazer avançar o processo de Chamada de 

Propostas ao longo de 2021.  

 

• Antes da COP26, a Coalizão também engajará outras empresas privadas para 

expandir o pool de compradores e aumentar o volume de financiamento disponível 

para países com florestas tropicais e subtropicais.  

 

• Espera-se que as Chamadas de Propostas subsequentes expandam 

significativamente o volume da demanda e, portanto, o nível de financiamento 

disponível, bem como o conjunto de potenciais jurisdições participantes.  

 

Papel dos participantes corporativos 

• Os participantes corporativos fornecerão financiamento baseado em resultados para 

as REs, de acordo com os contratos acordados e os termos descritos abaixo. Os 

termos desta Chamada de Propostas (CFP, sigla em inglês) são projetados para fins 

voluntários, mais que para fins de conformidade internacional, embora os termos 
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possam se alinhar com alguns sistemas de conformidade internacional onde o País 

Fornecedor está disposto a fazer um ajuste correspondente.    

 

• Complementando o Acordo de Paris ao incentivar ações voluntárias para apoiar a 

ambição mais alta possível, a Coalizão LEAF estabelece um alto padrão para como 

as empresas podem complementar cortes profundos em suas próprias emissões ao 

investir em reduções adicionais de emissões de florestas tropicais e subtropicais. 

Essas reduções de emissões não são um substituto para - mas um acréscimo a - 

cortes profundos nas emissões de suas próprias cadeias de valor, em linha com as 

metas de redução baseadas na ciência. 

 

• Os participantes corporativos atenderão aos seguintes critérios:  

o Comprometer-se publicamente com metas baseadas na ciência (SBTi ou 

equivalente), com metas de descarbonização quantificadas e verificadas de 

forma independente, consistentes com a limitação do aquecimento em linha 

com a meta de temperatura de longo prazo do Acordo de Paris, com nenhum 

ou limitado excesso.  

o Ter como objetivo definir o SBTi ou metas equivalentes (como acima) antes 

de assumir a titularidade de REs e ter as metas estabelecidas até 2023.  

o Os compradores do setor privado também se comprometem publicamente 

com metas líquidas zero de meados do século, cobrindo todos os três 

escopos.  

o Participação na corrida para o zero da ONU (UN Race to Zero). 

o Relatar publicamente um inventário de emissões de gases de efeito estufa 

seguindo o Greenhouse Gas Protocol (GHGP).  

o Relatar separadamente qualquer uso de REs ou outros créditos de carbono, 

incluindo o propósito de uso. Os relatórios devem ser auditados de forma 

independente. 

Papel dos governos participantes no lado da demanda  

• Os participantes de governos no lado da demanda fornecerão financiamento 

baseado em resultados para REs, em linha com os contratos acordados e os termos 

descritos abaixo. 

• Os participantes do governo do lado da demanda terão uma NDC que representa 

sua ambição mais alta possível e se alinha com caminhos claros e confiáveis para 

emissões líquidas zero em linha com a ciência mais recente, e estabeleceram, ou 
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têm planos para estabelecer o mais rápido possível, uma estratégia de longo prazo 

para 2050 para implementar esta meta líquida zero global. 

Papel dos países com florestas tropicais e subtropicais e jurisdições 

• As jurisdições se comprometem com as reduções ambiciosas de emissões das 

florestas, verificadas sob o padrão ART / TREES, e canalizam os rendimentos para 

outras ações que previnam as mudanças climáticas e promovam o desenvolvimento 

sustentável. Espera-se que a mitigação apoiada pelo LEAF seja refletida ao definir 

os níveis de ambição para futuras NDCs. 

• Espera-se que os rendimentos sejam usados para a NDC do País Fornecedor e para 

o desenvolvimento econômico sustentável com prioridade para a proteção e 

restauração florestal, incluindo sua estratégia / plano de ação de REDD +.  

• Os países florestais que atuam como fornecedores de compradores corporativos 

podem optar por fazer os ajustes correspondentes para as REs transferidas na 

contabilização de suas NDC. 

• Espera-se que os países com florestas tenham uma NDC que represente sua maior 

ambição possível. As propostas priorizadas serão as de Fornecedores em países ou 

Países Fornecedores com caminhos claros e confiáveis para emissões líquidas zero 

de acordo com a ciência mais recente e que estabeleceram, ou têm planos de 

estabelecer o mais rápido possível, uma estratégia de longo prazo para 2050 para 

implementar esta meta global líquido zero. 

 

No âmbito do LEAF, países com florestas tropicais e subtropicais são convidados a oferecer 

créditos jurisdicionais de REDD+ de alta qualidade para pagamento ou para compra pelos 

compradores participantes, nos seguintes termos:  

 

Reduções de 

Emissões (REs) 

A Redução de Emissões (RE) é uma unidade gerada a partir de programas 

jurisdicionais qualificados de REDD + conforme descrito neste documento; 

cada unidade representa 1 tonelada métrica de CO2 ou CO2 equivalente. 

 

Padrão Cada RE deve ser emitida sob o Padrão de Excelência Ambiental de REDD 

+ (TREES) conforme desenvolvido pela Arquitetura para Transações de 

REDD + (ART). 

 

Volume Os participantes devem fazer pagamentos ou adquirir uma meta coletiva 

mínima de 100 milhões de REs para a primeira Chamada de Propostas 

(CFP), objetivando crescer significativamente nas CFPs seguintes.   
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Geografia Países com florestas tropicais e jurisdições subnacionais em todo o 

mundo2, com alguns compradores iniciais do setor privado tendo uma 

preferência por REs de regiões geográficas específicas.  

 

Fornecedor 

 

O Fornecedor é um participante conforme definido no ART TREES. 

País Fornecedor  Um país participante com floresta tropical ou o país no qual uma jurisdição 

subnacional participante está localizada. 

 

Anos de crédito 

 

2022 – 20263 

 

Preço USD 10/RE4 a ser pago na transação de REs emitidas; alguns contribuintes 
soberanos podem oferecer uma garantia de preço mínimo de USD 10/RE 
(estando dispostos a ceder os REs a um comprador do setor privado que 
esteja disposto a oferecer o mesmo preço ou mais em termos aceitáveis 
para o fornecedor). 

Rendimentos de 

revenda 

Quaisquer rendimentos líquidos gerados da revenda por um comprador do 

setor privado - líquido do preço de compra original e quaisquer impostos ou 

taxas pagas - irão para o Fornecedor, conforme estipulado nos contratos 

entre cada comprador e o intermediário.  

 

A revenda de REs pelo comprador do setor privado será limitada a um 

único ciclo de venda.5 Um comprador do setor privado pode vender as REs, 

mas em vez de transferir a titularidade, ele deve retirar a RE em nome do 

comprador e emitir a carta necessária ou documento de apoio de modo que 

a RE possa reverter em benefício do comprador, a fim de atender aos 

requisitos de auditoria independente do comprador.  

 

Natureza da 

transação e 

expectativas dos 

participantes  

A mitigação subjacente representada pelos REs pode ser usada para a 

Contribuição Nacionalmente Determinada do País Fornecedor nos termos 

do Acordo de Paris (NDC) para os caminhos # 1 a # 36 (ver nota de rodapé 

abaixo). Os termos desta CFP são projetados para fins voluntários, e não 

para fins de conformidade internacional, embora os termos possam se 

alinhar com alguns sistemas de conformidade internacional em que o País 

 
2 Segundo o ART TREES, REDD + "jurisdicional" é definido como nacional ou subnacional em escala, 
com os limites de uma área subnacional correspondendo a toda a área de uma ou mais jurisdições 
administrativas não mais do que um nível abaixo do nível nacional 
3 Para oferecer continuidade à demanda, os compradores podem considerar outros vintages da 
TREES, caso a caso, fora da iniciativa LEAF. 
4 Os fornecedores podem ser responsáveis pelo pagamento dos custos da transação, incluindo o 
custo do registro na ART e os custos administrativos do Intermediário Financeiro (FI). A Emergent 
facilita as transações entre compradores e fornecedores e atua como coordenador administrativo do 
CFP. A Emergent não servirá como o FI para qualquer fornecedor e, portanto, não cobrará uma taxa 
do fornecedor. 
5 As transferências ou atribuições de REs entre entidades afiliadas do comprador do setor privado 
não estão sujeitas a esta limitação de "ciclo de venda único". 
6 Os REs não serão usados para as metas do Acordo de Paris (NDCs) de contribuintes soberanos ou 
do país fornecedor. A mitigação subjacente associada a esses ERs, no entanto, pode ser incluída 
pelo país fornecedor na contabilização de seu NDC nos casos em que os ajustes correspondentes 
não são aplicados.  
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Fornecedor está disposto a fazer um ajuste correspondente. Os 

contribuintes soberanos fornecerão pagamentos baseados em resultados 

(PBRs) e não assumirão a titularidade dos REs.  

 

Há um caminho para os contribuintes soberanos se envolverem em 

transações (nº 1 abaixo) e três caminhos para que os compradores do setor 

privado o façam (# 2-4 abaixo). Em # 1- # 3, os pagamentos baseados em 

resultados apoiam a mitigação baseada em florestas na NDC do País 

Fornecedor, e a mitigação subjacente conta para o NDC do país 

fornecedor. O registro no ART identificará claramente cada RE emitida sob 

o LEAF e comunicará de forma transparente que a mitigação subjacente 

contribui para o progresso do País Fornecedor em relação à implementação 

e realização do NDC. Sob o nº 4, o País Fornecedor aplicará os ajustes 

correspondentes para a mitigação subjacente associada a esses REs na 

contabilização de seu NDC. Para todos os caminhos, o registro do ART 

identificará claramente cada ER emitido para o qual o País Fornecedor 

pretende ou realizou um ajuste correspondente para os REs subjacentes na 

contabilização de seu NDC. 

 

#1: Os contribuintes soberanos fornecerão pagamentos baseados em 

resultados (PBRs) e não tomarão posse dos ERs nem os usarão para seus 

objetivos NDC. O fornecedor que recebe PBRs será obrigado a retirar os 

ERs no registro de ART, mas o país do fornecedor pode incluir a mitigação 

subjacente na contabilização de seu NDC. 

 

#2: Os compradores do setor privado podem replicar a abordagem 

soberana (por exemplo, PBR sem obter a titularidade). O fornecedor que 

recebe PBRs será obrigado a retirar os REs no registro de ART, mas o País 

Fornecedor pode incluir a mitigação subjacente na contabilização de seu 

NDC. 

 

#3 Os compradores do setor privado podem assumir a titularidade das REs. 

Se os compradores do setor privado assumirem a titularidade de REs, o 

Fornecedor irá transferir as REs para o comprador no registro de ART, mas 

o País Fornecedor pode incluir a mitigação subjacente na contabilização de 

seu NDC. O comprador do setor privado comunicará de forma transparente 

que a mitigação subjacente contribui para a implementação e realização do 

NDC do País Fornecedor. 

 

#4 Os compradores do setor privado podem assumir a titularidade de REs. 

O País Fornecedor pode optar por fazer um ajuste correspondente. O 

Fornecedor irá transferir as REs para o comprador no registro de ART e o 

País do Fornecedor aplicará os ajustes correspondentes para a mitigação 

subjacente na contabilização da sua NDC.  
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Os Fornecedores descreverão como os pagamentos recebidos serão 

usados para aumentar a ambição da NDC atual e / ou subsequente de seu 

país, e como seu nível de ambição futuro NDC vai se basear no nível de 

mitigação e ações tomadas como resultado do LEAF. 

 

Os contribuintes soberanos terão uma NDC que representa sua ambição 

mais alta possível e se alinha com caminhos claros e confiáveis para 

emissões líquidas zero em linha com a ciência mais recente, e 

estabeleceram, ou têm planos para estabelecer o mais rápido possível, uma 

Estratégia de Longo Prazo para 2050 para implementar este objetivo líquido 

zero global. 

 

Os participantes do setor privado da coalizão de compradores atenderão 

aos seguintes critérios: 

• Os compradores do setor privado se comprometem publicamente 

com metas baseadas na ciência (SBTi) ou metas de 

descarbonização quantificadas e verificadas de forma 

independente, consistentes com a limitação do aquecimento em 

linha com a meta de temperatura de longo prazo do Acordo de 

Paris, com nenhum ou limitado excesso.  

• Os compradores do setor privado devem ter como objetivo definir o 

SBTi ou metas equivalentes (como acima) antes de assumir a 

titularidade da REs e ter as metas estabelecidas até 2023.  

• Os compradores do setor privado também se comprometem 

publicamente com metas zero líquidas de meados do século, 

cobrindo todos os três escopos. 

• Junte-se à corrida para o zero da ONU (UN Race to Zero).7 

• Relate publicamente um inventário de emissões de gases de efeito 

estufa seguindo o Greenhouse Gas Protocol (GHGP). 

• Relatar separadamente qualquer uso de REs ou outros créditos de 

carbono, incluindo o propósito de uso. Os relatórios devem ser 

auditados de forma independente. 

 

Os participantes do setor privado contribuirão para o desenvolvimento de 

orientações de melhores práticas baseadas na ciência e critérios 

independentes para compensar as emissões ininterruptas do setor privado 

no caminho para as metas de emissões zero líquidas, consistentes com a 

limitação do aquecimento em linha com a meta de temperatura de longo 

prazo de o Acordo de Paris com nenhum ou limitado excesso e refletirão as 

melhores práticas em reivindicações relacionadas às suas contribuições 

para a ação climática por meio da conservação da floresta tropical.   

 

Os termos contidos nesta seção se destinam a se aplicar ao Grupo 

Principal, First Movers, Fornecedores e quaisquer compradores 

subsequentes que transacionem REs sob esta primeira CFP do LEAF. 

 
7 Through initiatives such as The Climate Pledge, We Mean Business or Business Ambition for 1.5 C  
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Chamadas de 

propostas 

subsequentes  

Estes termos serão revisados na preparação de qualquer CFP futura e 

podem ser revisados levando em consideração desenvolvimentos 

relevantes, incluindo o progresso na implementação do LEAF, normas e 

padrões que regem os mercados voluntários de carbono, incluindo aqueles 

desenvolvidos por meio da iniciativa de Integridade dos Mercados de 

Carbono Voluntário (VCMI) como identificado pelo Grupo de Trabalho de 

Escalonamento dos Mercados Voluntários de Carbono (TSVCM). 

 

Em futuras CFPs, incluindo futuros períodos de crédito, os compradores 

priorizarão os Fornecedores com base, inter alia, no desempenho durante o 

primeiro período de crédito; o nível de ambição do NDC do País Fornecedor 

e o progresso em direção à implementação do NDC; aumento da ambição 

do NDC ao longo do tempo; e engajamento transparente e construtivo nos 

mercados internacionais de carbono.  

 

Proposta As propostas iniciais apresentadas até [22 de julho de 2021] devem incluir 

os seguintes elementos: 
a. Um compromisso de aderir ao padrão ART / TREES e uma primeira 

estimativa (não vinculante) do nível de crédito ART / TREES.  

b. Uma breve descrição da abordagem para monitorar o 

desmatamento e as emissões de degradação, incluindo sistemas 

de monitoramento e fontes de dados, ou uma referência de onde 

essas informações são fornecidas. 

c. Metas REs alcançadas anualmente entre 2022-2026.  

d. Um esboço das medidas políticas pretendidas que o Fornecedor 

determina serem adequadas para alcançar os REs, ou uma 

referência de onde essas informações são fornecidas. 

e. A proposta de uma instituição para receber, gerenciar e investir os 

pagamentos recebidos para REs. 

f. Se aplicável, abordagem inicial para aninhamento do projeto. 

Nota: Modelo de proposta a ser incluído no CFP (A Emergent está 

elaborando). 

 

Uso dos 

Rendimentos  

Os rendimentos podem ser utilizados pelo Fornecedor a seu critério para 

promover suas prioridades consistentes com o cumprimento da NDC do 

País Fornecedor e com o desenvolvimento econômico sustentável com uma 

prioridade para a proteção e restauração florestal, incluindo sua estratégia / 

plano de ação de REDD +. O contrato de compra final dependerá do 

fornecedor fornecer uma estrutura de investimento de alto nível, 

demonstrando como os recursos serão aplicados de acordo com o acima. 

 

Um Intermediário Financeiro (IF) credenciado será identificado como um 

canal para desembolso de fundos. O Fornecedor deve propor um FI de sua 

escolha. IFs podem ser selecionados a partir da lista de instituições 

credenciadas pelo Green Climate Fund (GCF) ou pelo Global Environment 

Facility (GEF). IFs adicionais podem ser avaliadas quanto à elegibilidade 

seguindo um processo estabelecido pela Emergent, acordado pelo Grupo 

Principal e publicado no site da Emergent. Todas as IFs terão a capacidade 
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de garantir controles de fundos consistentes com os requisitos específicos 

das partes e parceiros envolvidos, e garantirão que os fundos sejam 

desembolsados de acordo com os Usos Aprovados, Princípios Reguladores 

e Práticas Proibidas (descritos nas diretrizes emergentes a serem 

publicadas no site: www.emergentclimate.com/call4proposals). As 

instituições financeiras também irão garantir que procedimentos robustos de 

monitoramento e relatórios sobre o uso dos recursos estejam em vigor.  

 

Critério de Seleção 

e Processo  

As propostas serão selecionadas com base em sua capacidade de atender 

aos requisitos do ART-TREES e em sua ambição e prontidão para reduzir o 

desmatamento para gerar REs e, ao mesmo tempo, garantir a participação 

plena e efetiva das partes interessadas relevantes - em particular, povos 

indígenas e comunidades locais. Fornecedores demonstrando disposição 

política para fazer ou manter / reforçar mudanças de política duráveis que 

aumentem a ambição sob o Acordo de Paris fortaleceriam muito suas 

propostas. 

 

Em linha com o Acordo de Paris, espera-se que os países de fornecedores 

tenham uma NDC que represente sua maior ambição possível. As 

propostas priorizadas serão de Fornecedores em países ou Países 

Fornecedores com caminhos claros e confiáveis para emissões líquidas 

zero de acordo com a ciência mais recente e estabeleceram, e que tenham 

estabelecido, ou têm planos de estabelecer o mais rápido possível, uma 

estratégia de longo prazo para 2050 para implementar esta meta líquida 

zero global. 

 

O grupo de empresas First Mover e contribuintes soberanos se reserva o 

direito de selecionar quais fornecedores eles apoiarão por meio de PBRs e / 

ou compras de REs.  

  

Contrato Os fornecedores finais selecionados na CFP firmarão contratos 

mutuamente aceitáveis com o intermediário (ou com contribuintes 

soberanos e / ou compradores do setor privado, conforme aplicável). Os 

contratos incluirão termos comercialmente razoáveis para vendas de REs.  

 

Papel e Função da 

Emergent  

A Emergent foi projetada para facilitar transações como as da iniciativa 

LEAF, agindo como um intermediário com boa relação custo-benefício, por 

meio da qual a Emergent pode atuar como contraparte de fornecedores, 

contribuintes soberanos e compradores do setor privado. A Emergent terá 

as seguintes funções, incluindo: 

• Facilitar, coordenar e convocar os participantes da coalizão; 

• Desenvolva modelos e diretrizes, conforme referenciado neste 

documento; 

• Emitir e administrar a Chamada de Propostas 

http://www.emergentclimate.com/call4proposals
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• Oferecer serviços intermediários para transações entre 

fornecedores e contribuintes soberanos e entre fornecedores e 

compradores do setor privado, conforme aplicável; 

• Apoiar a transação (contratação, fechamento etc.) para 

contribuintes soberanos e compradores do setor privado que optam 

por transacionar por meio de emergentes 

• Fornece infraestrutura pós-transação e suporte, incluindo 

monitoramento, relatórios e controle de fundos para parceiros que 

optam por realizar transações através da Emergent 

 

A Emergent também oferecerá sua plataforma aos Fornecedores, 

reconhecendo que os Fornecedores podem considerar a venda de créditos 

subsequentes e / ou adicionais a compradores além desta coalizão. 

 

Cronograma Cronograma indicativo para essa primeira CFP, sujeito a alterações 

15-Abr First Movers sem comprometem com a CFP  

22-Abr CFP é publicada  

15-Jun Prazo para perguntas de Fornecedores  

22-Jul 

Os Fornecedores enviam propostas iniciais em resposta à CFP 

com dados para sustentar volumes, cronograma de entrega e 

condições de oferta 

22-Ago 
Grupo Principal e First Movers enviam perguntas e condições 

de compra aos Fornecedores 

22-Set 

Fornecedores respondem a solicitações de informações 

adicionais; especificam quaisquer atualizações às propostas 

iniciais, se aplicável 

1-Out 

O Grupo Principal e First Movers fazerem a seleção de 

fornecedores a serem considerados finalistas, sujeito a 

aprovações subsequentes e negociações finais 

1-Nov 
Expressão de consentimento obtido de governos nacionais 

(para fornecedores subnacionais); FI e outros termos definidos 

[Nov] [Acordos] anunciados 
 

Compromisso 

Mínimo de Compra 

para Grupo 

Principal e First 

Movers 

1 milhão de toneladas de CO2e REs em cinco anos 

 

Para perguntas, por favor entre em contato por meio do seguinte endereço: 

LEAF-callforproposals@emergentclimate.com   

 

Emergent Eron Bloomgarden, Diretor Executivo 

Noruega Pharo Per Fredrik Ilsaas, Diretor, NICFI 

mailto:LEAF-callforproposals@emergentclimate.com
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Reino Unido Felicity Le Quesne, Chefe de REDD + e Fundos Multilaterais 

- Departamento de Negócios, Energia e Estratégia Industrial 

do Reino Unido. 

Estados Unidos da 

América  

Christine Dragisic, Oficial de Relações Exteriores, Chefe de 

Setor Interina, Parcerias e Iniciativas 

Amazon, Inc.  James Mulligan, Cientista Sênior 
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