
 
MEMORANDO 

 

Anúncio de Atualização do Programa de Clima, Comunidade e Biodiversidade (CCB) e Próximo 
Período de Comentários Públicos – 11 outubro 2016 
 
A VCS tem a satisfação de anunciar a atualização dos documentos do Programa de Clima, Comunidade e Biodiversidade 
(CCB). Essa atualização não constituirá uma revisão importante dos Critérios CCB ou Normas para a Utilização das Regras 
CCB (as Normas). 
 
Não foram feitas atualizações significativas na Terceira Edição dos Critérios CCB ou Normas desde dezembro de 2013, 
quando foram emitidos pela primeira vez. Seguem abaixo os objetivos dessa atualização dos documentos do Programa 
CCB:  

 introduzir modelos para a padronização de relatórios de projetos e fiscalização, com o objetivo de se criar uma 
estrutura para a apresentação dos planos e resultados dos projetos e para os participantes localizarem 
informações com mais facilidade nos relatórios. Os modelos também favorecerão a consistência e possibilitarão 
um melhor controle da qualidade dos relatórios de projetos e fiscalização;  

 introduzir uma métrica de apoio às comunicações dos benefícios sociais e ambientais credenciados e 
certificados de um projeto para ajudar os proponentes a explicar tais benefícios e fazer com que a VCS possa 
melhor transmitir e promover os resultados dos projetos CCB a todos os participantes; 

 harmonizar as normas, requisitos e procedimentos operacionais das normas do Programa CCB com as do 
Programa VCS, como, por exemplo, adotar termos VCS para alguns conceitos e dinamizar o processo de 
revisão para fiscalizações conjuntas da CCB e da VCS. A capacidade de utilizar o Programa CCB 
independentemente ou em conjunto com programas de contagem de GHG que não o VCS não será prejudicada 
por esses esforços de agilização; 

 estabelecer uma abordagem sistemática para a implementação de atualizações de programa relativamente 
pequenas ou referentes a uma única questão entre revisões completas dos Critérios CCB ou das Normas; 

 tratar de errata em documentos do Programa CCB. 
 
Pedimos que envie seus comentários sobre a atualização do Programa CCB através de um próximo período  de 60 
dias de comentários públicos, com início marcado para a primeira semana de novembro, aproximadamente. Se não forem 
necessárias revisões importantes após o período de comentários públicos, o Comitê Diretor da CCB e o Conselho de 
Administração da VCS revisarão as atualizações no primeiro trimestre de 2017.  
 
Esperamos apresentar a documentação atualizada no segundo trimestre de 2017. Os Critérios CCB e Normas passarão a 
valer imediatamente, o que significa que todos os novos projetos, bem como todos os projetos que estejam atualmente 
utilizando a Terceira Edição dos Critérios CCB deverão utilizar a versão atualizada  do documento que seguirá. Todos os 
projetos têm que utilizar as Normas atualizadas (independentemente da edição dos Critérios CCB para os quais são 
credenciados). Os modelos serão disponibilizados para utilização  imediata, mas não precisarão ser utilizados antes do 
final de um período de carência de seis meses.  
 
Consulte o site da VCS (www.v-c-s.org) no início de novembro ou envie um email para ccbstandards@v-c-s.org para 
solicitar notificação por email no início do período de comentários públicos. Antes do final do período de comentários 
públicos todos os comentários recebidos serão examinados e respondidos no devido tempo após o término do período de 
comentários.  
 
Favor contatar Julianne Baroody, Gerente do Programa CCB, pelo email ccbstandards@v-c-s.org, se desejar mais 
informações ou respostas a dúvidas sobre o processo de atualização do Programa CCB ou o período de comentários 
públicos.  


