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21 de junho de 2017 

Atualizações dos Programas CCB e VCS  

Estamos hoje lançando diversas atualizações para os documentos dos Programas CCB e VCS. Essas 

atualizações agilizarão o uso dos programas e introduzirão uma série de novas modificações e 

esclarecimentos.  

Neste link, você encontrará uma relação completa das atualizações e seus respectivos períodos de 

carência para o Programa CCB e, neste link, para o Programa VCS. Ao final de cada documento há 

também um catálogo das revisões para cada um dos programas, separadamente. 

Seguem abaixo os pontos principais das atualizações dos programas:  

Programa CCB  

 Novos modelos dos documentos do projeto para todas as edições dos Padrões CCB, inclusive 

modelos combinados para projetos que usam o Programa CCB com o Programa VCS.  

 Uma seção especial para os modelos, para comunicar seus benefícios socioambientais previstos 

e obtidos.    

 Processos atualizados para a apresentação e análise dos documentos dos projetos, 

especialmente para projetos que usam o Programa CCB com o Programa VCS, inclusive um 

novo processo de análise de correção. 

 Alinhamento dos termos, requisitos e processos com os do Programa VCS 

 Reorganização e reformatação dos documentos do Programa CCB e a introdução de um novo 

documento de Definições do Programa CCB.  

Programa VCS 

 Novo processo de análise da totalidade para listagens dos projetos e pedidos de registro e 

emissão.  

 Requisitos atualizados para projetos, para o uso dos potenciais de aquecimento global referidos 

no 4o Relatório de Avaliação dos IPCCs. 

 Novo processo para o fornecimento de errata e esclarecimentos nos documentos do programa. 

 Introdução dos critérios mais flexíveis para a determinação de quando as metodologias podem 

ser aprovadas através de um processo atualizado.  

No dia 11 de julho de 2017, às 4:00 horas (Hora-padrão do leste dos EUA) e 12 de julho de 2017, às 

13:00 horas (Hora-padrão do leste dos EUA), será realizado um webinar descrevendo as atualizações do 

programa. Clicar neste link para se inscrever para o webinar em 11 de julho de 2017 e clicar neste link 

para se inscrever para o webinar em 12 de julho de 2017. 

Como sempre, dúvidas, comentários ou feedback devem ser enviados para secretariat@v-c-s.org ou 

CCBStandards@v-c-s.org. 

Atenciosamente, 

 

Sam 

Manager, VCS & CCB Programs 
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