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Segundo Comitê Gestor 

Contexto 

O Escudo das Guianas é um dos maiores blocos de floresta tropical primária do mundo. Coberta com 
aproximadamente 90% de floresta tropical intacta, desempenha um papel essencial na mitigação das mudanças 
climáticas e na regulação hídrica das bacias do Amazonas e do Orinoco. Esta eco-região também possui graus 
elevados de biodiversidade. Até uma década atrás, as florestas do Escudo das Guianas se encontravam pouco 
ameaçadas se comparadas com outras florestas tropicais. No entanto, os países estão florescendo econômica e 
demograficamente, o que leva a uma pressão crescente sobre os ecossistemas naturais. Os governos desejam 
conduzir o desenvolvimento de forma sustentável e, dentro dessa perspectiva, têm mostrado um grande interesse 
pelo REDD+ como um mecanismo que permitiria atribuir um valor financeiro aos seus esforços, graças às receitas 
com o carbono.  

O projeto REDD+ para o Escudo das Guianas foi iniciado pela Guiana, o Suriname e a França, durante a décima 
quarta Conferência das Partes da CQNUMC, que ocorreu em Poznan em 2008. Pouco depois o estado brasileiro do 
Amapá se juntou. O objetivo do projeto é fornecer informações e instrumentos para os países membros 
executarem políticas e medidas cientificamente fundamentadas para enfrentar o desmatamento e a degradação 
ambiental, no marco do mecanismo REDD+. 

A cooperação é um componente chave e estratégico do projeto. Mesmo pertencendo à mesma eco-região, os 
países do Escudo das Guianas possuem histórias diferentes e desenvolveram prioridades específicas. Por este 
motivo existem oportunidades significativas de compartilhamento de informações e de boas práticas na região. O 
projeto encorajará a cooperação entre países vizinhos sobre o REDD+, graças a uma plataforma técnica e regional 
que se focará no inventário dos recursos (estoques de carbono e cobertura florestal), uma melhor compreensão 
dos vetores de desmatamento e degradação ambiental, assim como sobre a modelagem da evolução de cobertura 
florestal.  

O REDD+ para o Escudo das Guianas é financiado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), 
através do programa Interreg IV Caraïbes (€1,26 m.), pelo Fundo Francês para o Meio Ambiente Mundial (FFEM - €1 
m.), pela Região Guiana Francesa (€90 000), assim como pelas próprias contribuições dos seus parceiros. Desde o 
final de 2012 têm sido assinados Acordos de Financiamento com os doadores e o projeto se iniciou oficialmente em 
janeiro de 2013.  

Objetivos 

O Segundo Encontro do Comitê Gestor aconteceu no Hotel Ecotel Ceta em Macapá, Brasil, durante os dias 10 e 11 
de dezembro de 2013. Ele foi organizado pela equipe do projeto com o apoio do Instituto Estadual de Florestas do 
Amapá (IEF). 

O primeiro dia de evento, consistiu de um Encontro Interseccional, aberto também às instituições locais, em que os 
membros do Comitê Gestor (CG) tiveram a oportunidade de divulgar o seu trabalho e partilhar experiências sobre o 
monitoramento da cobertura florestal, a análise dos vetores de desmatamento e a modelagem do uso futuro das 
terras. No dia 11 de dezembro, os membros do CG puderam debater sobre o trabalho atual e futuro do projeto 
REDD+ para o Escudo das Guianas.  
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O objetivo principal do Segundo Encontro do Comitê Gestor foi o de oferecer um foro de discussão para que todos 
os membros do CG estivessem informados dos avanços desde o último encontro e discutissem sobre a os 
desdobramentos futuros do projeto. Os seus objetivos específicos foram: 

 Apresentar e validar os avanços realizados pela equipe do projeto desde o último CG; 

 Reafirmar o alinhamento entre os objetivos do projeto e as expectativas dos parceiros com relação ao 
projeto; 

 Apresentar, discutir e validar as atividades especificadas e o orçamento a ser autorizado até o próximo CG;  

 Fortalecer os processos de tomada de decisões em todos os países/estados envolvidos e incrementar a 
troca de informações, principalmente por meio do Encontro Interseccional. 
 

Agenda 

O encontro seguiu a programação em baixo. O segundo dia da Agenda foi proposto e aprovado pelos participantes.   
 

10 de dezembro, 2013 - Encontro Interseccional 
 

8:30 – 9:00  Discurso de boas-vindas  
Grayton Toledo, Secretário do Meio Ambiente do Estado do Amapá  

9:00 – 9:15 Resumo do projeto REDD+ para o Escudo das Guianas 
Nicolas Karr, ONF 

9:15 – 9:45 Resultados da última COP 19 CQNUMC– com foco no REDD+  
Marie Calmel, ONFI 

9:45 – 10:15 Serviços Ambientais e o estado do Amapá  
Lana Oliveira, IEF 

10:15 – 10:30 Intervalo para café 

 SESSÃO 1 – SISTEMAS DE MONITORAMENTO FLORESTAL E AVALIAÇÃO DE ESTOQUES DE CARBONO  
 (Moderadora: Sara Svensson, ONFI) 

10:30 – 11:15 Introdução e Mesa redonda dos países 

11:15 – 11:45 Monitoramento das Florestas Tropicais: atividades do INPE – Centro Regional da Amazônia 
Alessandra Gomes, Centro Regional da Amazônia, INPE 

11:45 – 12:15 Perguntas e discussões da Sessão 1 

12:15 – 13:15 Almoço 

SESSÃO 2 – ANÁLISE E MONITORAMENTO DOS VETORES DE DESMATAMENTO 
 (Moderador: Sergio Milheiras, ONFI) 

13:15 – 14:00 Introdução e Mesa redonda dos países 
14:00 -14:30 Vetores e pressões sobre o capital natural das Guianas  

Sofie Ruysschaert, WWF Guianas   

14:30 –15:00 Perguntas e discussões da Sessão 2 

SESSÃO 3 –   FERRAMENTAS PARA ESTIMAR O DESMATAMENTO FUTURO, REFERENCIAR OS NÍVEIS DE 
EMISSÃO E O PLANEJAMENTO DO USO DA TERRA  
(Moderadora: Marie Calmel, ONFI) 

15:00 – 15:45 Introdução e Mesa redonda dos países 

15:45 – 16:00 Intervalo para café 

16:00 – 16:30 Modelos Espaciais de Desmatamento Futuro  
Jakeline Pereira, IMAZON 

16:30 – 17:00 Perguntas e discussões da Sessão 3 

17:00 – 17:15 SESSÃO FINAL 

19:00 – 21:00 Jantar Social (para os Membros do CG) 
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11 de dezembro, 2013 – Encontro do Comitê Gestor 
 

8:30 – 9:00  Introdução 
Validação da agenda do dia e dos objetivos  

9:00 – 9:15 Apresentação da ONF e ONF International 
Como elas se relacionam e em que são diferentes? 

 SESSÃO 1 – ATIVIDADES PASSADAS E REORIENTAÇÃO  
9:15 – 9:45 Comparação das atividades programadas e dos resultados, empecilhos e sugestões para 

reorientação 
9:45 – 10:15 Discussão 

10:15 – 10:30 Intervalo para café 

 SESSÃO 2 –  ACOMPANHAMENTO TÉCNICO POR PAÍS 
10:30 – 10:45 Introdução 
10:45 – 11:00 Suriname 
11:00 – 11:15 Guiana Francesa 
11:15 – 11:30 Amapá 
11:30 – 11:45 Guiana 

 SESSÃO 3 – CRIANDO UMA PLATAFORMA REGIONAL DE DIÁLOGO 
11:45 – 12:00 Introdução / Objetivos 
12:00 – 12:30 Criação de ferramentas - projetos de doutorado  
12:30 – 13:00 Gestão de dados (produção, coleta, criação de bases de dados, políticas de partilha de dados e 

instrumentos) 

13:00 – 14:00 Intervalo para almoço 

 SESSÃO 4 – CAPACITAÇÃO 
14:00 – 14:15 Introdução 
14:15 – 14:45 Grupos de trabalho (Objetivos, TdRs, Funcionamento, Instrumentos e Orçamento) 
14:45 – 15:00 Planos de Capacitação e Transferência de Tecnologia  
15:00 – 15:30 Discussão 

15:30 – 15:45 Intervalo para café 

 SESSÃO 5 – SESSÃO FINAL 
15:45 – 16:00 Organização do Comitê Gestor 
16:00 – 16:30 Resumo Orçamental 
16:30 – 17:00 Aprovação dos resultados do encontro e observações finais 

 19:00 – 22:00 Jantar oferecido pelo Governador do Amapá e o IEF (aos Membros do CG)  
Assinatura dos MdEs 

 

Participantes 

Membros Ativos do Comitê Gestor 
Nome Cargo Instituição 

Rene SOMOPAWIRO 
Diretor de Pesquisa e 
Desenvolvimento 

SBB, Suriname 

Haidy LEPELBLAD 
Coordenador de Projeto 
REDD+ 

NIMOS, Suriname 

Ana EULER Diretora Executiva IEF, Amapá (Brasil) 

Grayton TOLEDO Diretor Executivo 
Secretaria de Meio Ambiente do Estado do 
Amapá, Brasil (SEMA) 

Nicolas KARR 
Diretor Executivo 
Diretor de Projetos da ONF 

ONF Guyane, França 
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Vincent GUERRERE Responsável de Projeto Région Guyane, França – DOADOR 

Romy HENTINGER 
Diretor de Projetos de 
Cooperação Regional 

Representante da AFD / FFEM – DOADOR 

Observadores do Comitê Gestor 
Nome Cargo Instituição 

Sofie RUYSSCHAERT Diretora de Biodiversidade WWF Guianas 

Alexandre BRASIL Diretor do Programa Amazônia Conservation International Brasil 

Patrick CHESNEY Assessor Técnico Principal  Guiana Shield Facility 

Equipe Organizadora 
Nome Cargo Instituição 

Marie CALMEL Diretora de Projeto ONF International  

Sérgio MILHEIRAS Ponto Focal do Projeto, Amapá ONF International 

Sara SVENSSON Ponto Focal do Projeto, Suriname ONF International 

Sabá LOFTUS Ponto Focal do Projeto, Guiana  ONF International 

Participantes Adicionais das Instituições Participantes no Comitê 
Nome Instituição 

Claudia FUNI SEMA, Amapá 

Lana OLIVEIRA IEF, Amapá 

Mariane NARDI IEF, Amapá 

Thiago ZAMPIVA IEF, Amapá 

Iflaw HASSELNOOK SBB, Suriname 

Irmeline AARON SBB, Suriname 

Seth PANKA SBB, Suriname 

Felipe GUTIERREZ CI-Brasil 

Participantes unicamente da Reunião Interseccional (10 de dezembro) 
Nome Instituição 

Alessandra GOMES INPE-CRA, Brasil 

Christian CASTELLANET GRET, Brasil 

Philippe SABLAYROLLES GRET, Brasil 

Jakeline PEREIRA IMAZON, Brasil 

Francinete FACUNDES IEPA, Brasil 

Miguel MILANO Permian Global, Brasil 
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Catherine AUBERTIN IRD, França / UNIFAP, Brasil 

 

Acesso aos materiais do Comitê Gestor 

Todas as apresentações feitas durante o 2
0
 Encontro do Comitê Gestor encontram-se neste relatório. Elas podem 

ser acessadas, juntamente com outros materiais relevantes, no site:  

 10 de dezembro de 2013 - http://reddguianashield.com/steering-committee/intersessional-meeting-
macapa 

 11 de dezembro de 2013 - http://reddguianashield.com/steering-committee/second-steering-committee-
meeting/ 

http://reddguianashield.com/steering-committee/intersessional-meeting-macapa
http://reddguianashield.com/steering-committee/intersessional-meeting-macapa
http://reddguianashield.com/steering-committee/second-steering-committee-meeting/
http://reddguianashield.com/steering-committee/second-steering-committee-meeting/
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Resumo e Resultados das Sessões 
 

10 de dezembro, 2013 - Encontro Interseccional 

Introdução 
 
Os participantes do primeiro dia do encontro foram recepcionados pelo Secretário de Meio Ambiente do Estado do 
Amapá, SEMA, Grayton Toledo.  
 
O Sr. Toledo sinalizou a importância do projeto para o Estado e o trabalho sobre REDD+ que o Estado do Amapá 
está desenvolvendo, principalmente na melhoria do seu sistema MRV, e a crescente atenção dada a esse assunto 
no âmbito nacional.  Concluiu desejando que o encontro oferecesse uma contribuição na discussão sobre a 
execução de REDD+, principalmente na melhoria do monitoramento do desmatamento e na consecução de 
políticas públicas mais efetivas.  
 
Posteriormente, o Nicolas Karr, da ONF Guiana, apresentou o projeto REDD+ para o Escudo das Guianas, que 
abrange diferentes países/estados inseridos num mesmo contexto biogeográfico. Foram apresentados os objetivos 
do projeto, os seus três componentes (Avaliação da cobertura florestal e dos estoques; Melhora da compreensão 
das dinâmicas de desmatamento/degradação; Melhora dos recursos de modelagem de alterações no uso da terra 
para ajudar nos processos de tomada de decisões), assim como os recursos financeiros disponíveis e os membros 
da equipe do projeto (Fig. 1). 

 

 

Figura 1 – Equipe do Projeto. 
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Marie Calmel, da ONFI, ofereceu seguidamente uma panorâmica dos resultados da ultima COP19 CQNUMC, onde 
foram tomadas decisões relativas ao REDD+ no que concerne os Sistemas de Monitoramento de Florestas 
Nacionais, salvaguardas, vetores de desmatamento, níveis de referência de emissão florestal (REL/FRL, em inglês), 
financiamento com base em resultados, e coordenação do apoio nas ações de atenuação do setor florestal. As 
longas discussões da COP19 resultaram em decisões vazias, porém, lendo nas entrelinhas, algumas decisões 
formais foram tomadas com relação ao REDD+. No geral, aquilo que o acordo de Cancun previu foi alcançado, e 
normas formais internacionais foram implementadas. 
 
Lana Oliveira, do IEF, detalhou as iniciativas do Estado do Amapá que estão incrementando o conhecimento que o 
estado detém sobre os serviços ambientais, focando em iniciativas que trabalham sobre o estoque e/o sequestro 
de carbono, assim como no monitoramento do uso do solo. A Floresta Estadual (FLOTA) se divide em módulos e, 
um deles, o módulo 4, tem sido o foco do trabalho dos serviços ambientais. O inventário dessa floresta foi 
concluído. Entre as iniciativas do Estado descritas encontra-se a do Carbono Amapá (2008-2010), que atingiu 
medições de 179,94 t C.ha

-1
 ± 7,6 para as florestas do Amapá, assim como o projeto REDD+ FLOTA (2011-2013), 

especialmente os seus resultados preliminares sobre as mudanças no uso da terra no Estado de 1985 até 2008. No 
caso do Amapá, os desafios deste trabalho se devem à sua complexidade, à capacidade institucional do governo e 
da sociedade civil, com um baixo nível de conhecimento sobre este assunto. Por outro lado, podemos considerar 
como oportunidades o diálogo para o desenvolvimento de mecanismos de financiamento com o governo federal, 
com os outros estados amazônicos, ou com o setor privado.  
 
As apresentações foram seguidas por uma sessão de discussão interativa: 

 Alessandra Gomes, do INPE-CRA, questionou a respeito do uso das imagens de radar no Amapá, já que a 
nebulosidade representa um problema no estado. Francinete Facundes, do IEPA, afirmou que o problema 
do radar é o custo. O estado trabalha principalmente com Landsat. Grayton Toledo, da SEMA, disse ainda 
que as imagens que o governo federal entregou recentemente apresentavam um 30% de nebulosidade e 
foram devolvidas porque havia o compromisso de oferecer imagens com menos de 20% de nebulosidade. 
Não há um banco cartográfico oficial, mas o Estado colabora com o Exercito e o IBGE (Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística) para conseguir mais imagens em boas condições, pois o Estado não pode arcar 
sozinho.  

 Rene Somopawiro, do SBB, solicitou mais informações sobre as equações alométricas usadas para a 
avaliação de estocagem de carbono no Amapá. A Sra. Oliveira, do IEF, respondeu que ela poderia divulgar 
a publicação 1 que mostra como o Amapá realizou o seu inventário florestal, como os dados gerados foram 
usados para a quantificação da biomassa, e como eles realizaram ensaios destrutivos para estabelecer 
uma equação alométrica local. Os resultados de estocagem de carbono na apresentação pertencem ao 
módulo 4 da FLOTA (Floresta Estadual do Amapá), mas existem dados de todas as florestas do estado. 

 Marie Calmel, da ONFI, perguntou se existem planos para validar os mapas que o Estado possui. E nesse o 
caso, se foi seguido algum protocolo específico. Grayton Toledo, da SEMA, ressaltou que existe um 
instituto cartográfico e geográfico no Brasil que oferece orientação. O Estado precisará trabalhar no 
sentido de adaptar os procedimentos em função das imagens que for adquirindo. 
 

Sessão 1 – Sistemas de Monitoramento Florestal e 
Avaliação dos Estoques de Carbono 
 
A sessão iniciou com uma breve visão geral dos requerimentos de um sistema MRV adaptado ao REDD+ e os 
objetivos específicos do projeto para este componente. Seguiu uma mesa redonda sobre a partilha de informações 
desde a perspectiva dos respectivos sistemas MRV dos colaboradores, moderada por Sara Svensson, da ONFI.  Para 
estimular o debate, foi solicitado aos membros dos serviços florestais uma descrição da situação atual em termos 

                                                                 
1
Quantificação da biomassa na Floresta Estadual do Amapá: alometria de estoque de carbono e estimativa. IEF, 2012.  
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das metodologias empregadas e os recursos disponíveis para o monitoramento da cobertura vegetal e a avaliação 
dos estoques de carbono, de quais informações eles dispõem, e que atividades planejam para um futuro próximo.  

 Rene Somopawiro, do SBB, informou que recentemente foi inaugurada uma Unidade de Monitoramento 
da Cobertura Florestal que produz mapas de desmatamento com base em imagens Landsat e cujo foco é a 
capacitação. Continuou explicando que, no relativo à avaliação dos estoques de carbono, encontra-se em 
andamento um projeto piloto de Inventário Nacional de Florestas, (NFI, na sigla em inglês), no qual está 
sendo testada uma metodologia inovadora que combina fotografias aéreas de grades de 20 x 20 km com 
dados de campo extraídos de pontos escolhidos da grade. O projeto piloto inclui 30 parcelas de terreno, 
com uma visita programada em fevereiro de 2014 nas últimas parcelas. A metodologia será avaliada com 
base na correlação entre o que as fotos mostram e aquilo que eles encontram no campo, e, se o resultado 
for suficientemente bom, há planos de se realizar um inventário florestal em larga escala usando a mesma 
metodologia nos próximos 2 a 4 anos, se os financiamentos necessários forem obtidos. O SBB se 
congratula de partilhar as suas experiências sobre o Inventário Nacional de Florestas com os parceiros 
regionais no intuito de estabelecer uma cooperação. 

 Nicolas Karr, da ONF-Guyane, mencionou que na França a avaliação do carbono é feita em nível nacional, 
por esse motivo não existe uma medição específica para a Guiana Francesa. Isso atende os requerimentos 
de elaboração de informações da CQNUMC. Na França continental, o declínio das terras cultivadas está 
levando a que as florestas retomem terras anteriormente dedicadas a atividades agrícolas, o que significa 
que existe um sequestro líquido de carbono por parte das florestas na França continental. O único lugar na 
França com uma emissão líquida de gases de efeito estufa por parte das florestas é a Guiana Francesa, 
com 5000 Gt de CO2e. O Sr. Karr mostrou como exemplo de trabalho MRV na Guiana Francesa, o 
inventário florestal e de ambientes seminaturais na área costeira, que demandou informações detalhadas 
sobre tipologias de uso da terra. 

 No caso do Amapá, Grayton Toledo, da SEMA, descreveu em detalhe os procedimentos técnicos que 
compõem o sistema MRV empregado no Amapá. Até hoje a quantificação do desmatamento tem sido 
efetuada a cada 2 anos, usando imagens do LANDSAT TM-5 tratadas com Envi4.5 e digitalizadas 
manualmente. Até 2010, foram identificados 240 679,32 ha de desmatamento acumulado, um valor 
substancialmente mais elevado daquele que os números do INPE indicam.  O desmatamento está 
relacionado com diferentes tipos de uso da terra para poder avaliar qual deles mais contribui no valor 
total. O Sr. Toledo apresentou também uma nova metodologia a ser implementada que deverá permitir 
obter dados mais precisos, usando imagens RapidEye e imagens de radar para correção geométrica.  
 

Alessandra Gomes, do INPE-CRA, foi a palestrante convidada desta sessão, com a apresentação “Monitoramento 
de Florestas Tropicais: atividades do INPE-Centro Regional da Amazônia”.  
A Sra. Gomes iniciou apresentando o programa do INPE para a Amazônia, cujo objetivo é monitorar a Amazônia 
brasileira por satélite com 5 projetos: PRODES, DETER, DEGRAD, DETEX, TERRACLASS. O INPE-CRA é 
especificamente responsável pelos dois últimos projetos, DETEX, cujo objetivo é de identificar pequenas clareiras 
na floresta provocadas pelo corte seletivo de madeira, e TERRACLASS, que mapeia o uso e a ocupação da terra e 
cruza os dados com os de desmatamento. O centro executa também um trabalho de capacitação com parceiros 
estrangeiros com o intuito de partilhar expertise acumulada sobre MRV. 
Sergio Milheiras, da ONFI, perguntou se existem atualmente conexões no Brasil entre os sistemas estaduais de 
MRV e o sistema nacional do INPE, para prevenir duplicação de esforços, ao qual Alessandra Gomes respondeu que 
os dois sistemas funcionam de forma independente. 
 

Sessão 2 – Análise e Monitoramento dos Vetores de 
Desmatamento 
 
A segunda sessão do dia foi moderada por Sergio Milheiras, da ONFI, e tratou dos vetores de desmatamento. É 
importante entender as causas diretas e subjacentes do desmatamento e da degradação florestal no contexto de 
REDD+, tal como apontado numa das resoluções da COP19 CQNUMC.  Este é também o objetivo principal do 
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componente 2 do projeto REDD+ para o Escudo da Guiana. As questões postas aos serviços florestais aqui 
presentes encorajaram a troca de informações sobre os principais vetores de desmatamento para cada 
país/estado/região, assim como o entendimento de quais dados estão atualmente à disposição e que medidas 
contribuiriam para aumentar a quantidade ou a qualidade da informação produzida, especialmente no 
mapeamento desses vetores.  

 Nicolas Karr, da ONF Guyane, informou que a Guiana Francesa tem diferentes conjuntos de dados à 
disposição. O vetor principal de desmatamento na última década tem sido a agricultura, provocando a 
perda de 17 km

2
 de florestas. A mineração ilegal de ouro aparece como o terceiro vetor, depois da 

urbanização, e o seu impacto atingiu o seu ápice entre 2004 e 2008, diminuindo de forma significativa 
desde então.  Existem dados sobre área desmatada anual devido à mineração ilegal de ouro de 1990-2012, 
assim como existem dados sobre outros vetores. 

 Rene Somopawiro explicou que o Suriname possui um mapa do desmatamento de 2000-2009, onde se 
distingue entre área florestal e não florestal. No entanto, o desmatamento não foi ainda classificado nos 
seus diferentes vetores. Os principais vetores de desmatamento foram identificados e discutidos ao longo 
do desenvolvimento do R-PP. O principal vetor é a mineração, tanto a legal quanto a ilegal, principalmente 
de bauxita e de ouro. A construção de infraestrutura (principalmente estradas), a agricultura, a produção 
de energia e construção de moradias são igualmente fatores importantes. No entanto, o seu impacto não 
foi ainda quantificado ou mapeado de forma separada. O trabalho de classificação desses dados deverá 
ser feito num futuro, apesar da prioridade atual ser a validação dos mapas já produzidos.  O SBB espera 
que o projeto possa apoiar esse trabalho de validação. 

 Lana Oliveira, do IEF, ofereceu uma panorâmica da situação do Amapá. Está sendo recolhida informação 
com vistas ao projeto, e a agropecuária aparece como o principal vetor de desmatamento no Estado. 
Ainda, o maior índice de desmatamento acontece no perímetro próximo às estradas disponíveis. 

 Nenhum representante da Guiana conseguiu estar presente nesta sessão. No entanto, Saba Loftus, da 
ONFI, ofereceu uma panorâmica da situação no país, com base em informações publicadas disponíveis.  
Foram inicialmente usadas imagens de satélite de media resolução, o que permitiu calcular a cobertura 
florestal e os índices de desmatamento para a Guiana.  Atualmente as imagens RapidEye são empregadas 
para o país todo, o que trouxe um novo referencial. A mineração é o maior vetor de desmatamento.  
 

Seguiu uma segunda rodada de intervenções, em que se tratou do tipo de informações que contribuiriam para 
melhorar a compreensão espacial dos vetores de desmatamento.  

 Nicolas Karr, da ONF Guyane, observou que o projeto tem o potencial de melhorar os dados a disposição 
para a avaliação dos vetores de desmatamento. Alguns países usam imagens SPOT enquanto outros usam 
Landsat.  Num trabalho em parceria, o uso de dados e metodologias diferentes apresenta-se como um 
problema.  Ainda, cada país têm os próprios valores enquanto outros não possuem informações sobre o 
como eles foram calculados. Essa é uma informação com a qual o projeto poderia contribuir. Sobre temas 
fronteiriços, existe algum trabalho independente, porém pouco trabalho conjunto com os países vizinhos 
até o momento. Atualmente existe um projeto, Guyamapa, entre a Guiana Francesa e o Amapá, com um 
componente de monitoramento. Mais informação poderia ser trocada entre países vizinhos. 

 Por parte do Suriname, Rene Somopawiro, do SBB, ressaltou que a validação dos mapas implicará numa 
melhoria dos dados. O objetivo é de se obter o mesmo nível de qualidade dos dados que em alguns outros 
países. É importante analisar as deficiências atuais, porém a prioridade é a validação, e este projeto 
poderia ajudar nesse sentido, providenciando capacitação e informação sobre melhores práticas.  

 Haidy Malone, da NIMOS, acrescentou que, dado que o vetor principal de desmatamento no Suriname é a 
mineração, seria interessante pesquisar a correlação entre o preço do ouro no mercado mundial e o 
impacto disso na mineração de ouro em pequena escala e no desmatamento. Além disso, é igualmente 
importante considerar os impactos multilaterais dos vetores de desmatamento de um país em outro, o 
qual requer uma melhoria do trabalho colaborativo transfronteiriço.  

 Lana Oliveira, do IEF, sublinhou a falta de imagens de maior resolução como uma dificuldade para se obter 
melhores informações sobre os vetores. Um banco de dados de imagens a disposição dos membros do CG 
poderia ajudar a solucionar essa questão. Além disso, há altos índices de chuva, sobretudo no norte do 
Estado, o que significa que o Amapá precisa sempre lidar com altos níveis de nebulosidade nas imagens.  
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 Saba Loftus, da ONFI, se referiu à apresentação de Jagdesh Singh, do GFC no REDD+ durante o encontro do 
Grupo de Trabalho do Escudo das Guianas, acontecido em Georgetown nos dias 5 e 6 de dezembro, de 
onde podem ser obtidas mais informações sobre as dificuldades e as lições aprendidas na Guiana sobre 
este assunto 2. 

 Miguel Milano, da Permian Global, assinalou que para se lidar de uma forma correta com estas questões é 
importante esclarecer a definição daquilo que se entende por floresta. Ainda, é fundamental de ser levada 
em conta a questão da degradação florestal, dado que esse é o principal impacto de alguns dos vetores de 
desmatamento, e que, por isso, podem passar despercebidos. Patrick Chesney, do GSF, questionou 
também a definição de floresta.  De acordo com Saba Loftus, a Guiana classifica a floresta com base em 
30% de cobertura de copa, altura potencial mínima de 5 m na maturidade, e uma área de terreno mínima 
de 1 hectare. As florestas na França (incluindo a Guiana Francesa) são definidas como áreas de um mínimo 
de 0.5 ha, com um mínimo de 10% de superfície de cobertura de copa, e altura de árvores na maturidade 
de 5 m.  

 Alessandra Gomes, do INPE-CRA, afirmou que nem sempre é fácil para os países uma troca de imagens de 
satélite devido às licenças e às compras. No caso do INPE, é contra a política institucional pôr à disposição 
as imagens. No que se refere ao problema da nebulosidade, apenas as imagens de radar podem resolvê-lo, 
porém o uso dessas imagens requer treinamento.  Atualmente as imagens de radar são caras, mas podem 
se provar um bom investimento. No que se refere à degradação, a Sra. Gomes divulgou que um novo 
projeto será lançado em 2014 que permitirá mapear a degradação em 3 níveis. 

 
Depois, a palestrante convidada, Sofie Ruysschaert, da WWF Guianas apresentou a palestra de título "Vetores e 
pressões sobre o capital natural das Guianas". A Sra. Ruysschaert iniciou com uma visão geral do trabalho da WWF 
Guianas e a descrição da região das Guianas. Mostrou, depois disso, informação coletada sobre alguns vetores de 
desmatamento na região, a saber a mineração de ouro e o desenvolvimento de infraestrutura. Quanto à mineração 
de ouro, WWF Guianas trabalha na procura de formas de diminuir o seu impacto, tal como a redução da 
garimpagem ilegal por meio de uma melhor aplicação da lei, proibindo o uso de mercúrio, ou estudando a 
utilização de um sistema de certificação. WWF Guiana apoia a execução de políticas de REDD+ na Guiana e no 
Suriname, seja trabalhando diretamente com os governos, seja na implementação de projetos relevantes. 
Marie Calmel, da ONFI, questionou sobre quais dados foram usados para se obter os valores apresentados sobre a 
garimpagem ilegal de ouro, ao que a Sra. Ruysschaert respondeu que foram usados dados de domínio público. 
Disse ainda que com frequência é difícil ter acesso a esses dados devido à falta de plataformas apropriadas de 
compartilhamento. 
 

Sessão 3 - Instrumentos para Estimar o 
Desmatamento Futuro, os Níveis de Referência de 
Emissões e o Planejamento de Uso da Terra 
 
A terceira sessão começou com uma explicação básica dos requisitos internacionalmente aplicados para o REDD+ 
sobre os níveis de referência de emissão e os níveis florestais de referência (REL/RFL em inglês). O projeto REDD+ 
para o Escudo das Guianas, através do seu componente 3, espera melhorar os recursos de modelagem que servem 
de apoio nos processos de tomada de decisões. As questões postas aos representantes dos serviços florestais 
presentes trataram justamente do REL/RFL, no sentido de se ele está sendo implementado ou se existem planos 
para iniciar a sua implementação e, nesse caso, quais os principais desafios encontrados. Marie Calmel, da ONFI, foi 
a moderadora. 

 Rene Somopawiro, do SBB, afirmou que para países como o Suriname, com um histórico de pouco 
desmatamento e muita cobertura florestal, usar dados históricos de índices de desmatamento para o REL 
não seria adequado, pois as pressões atuais sobre as florestas estão aumentando rapidamente. Os níveis 

                                                                 
2
 Disponível no site http://reddguianashield.com/steering-committee/second-steering-committee-meeting/ 
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de referência com base nas emissões ao longo do tempo não encorajarão estes países na adoção de 
medidas para evitar grandes desmatamentos futuros.  

 Marie Calmel, da ONFI, informou que a Guiana e a Noruega concordaram em evitar as emissões com base 
em índices históricos e tendências, e em se manter a cobertura florestal e os estoques dentro do REL. Eles 
usaram dois valores diferentes, 50% num índice (o índice histórico de desmatamento da Guiana), e 50% 
num outro valor (destinado a todos os países tropicais com base em dados da FAO). Este segundo índice 
foi usado como um fator de ajuste para levar em consideração o fato de que dados históricos na Guiana 
encontram-se abaixo do desmatamento futuro previsto, devido ao estado de desenvolvimento. A mesma 
abordagem é usada pelo Fundo para Mecanismos de Parceria do Carbono Florestal (FCPF-CF, em inglês) na 
sua abordagem metodológica para os programas jurisdicionais. 

 
A palestrante convidada desta sessão foi Jakeline Pereira, do Imazon, que falou sobre os modelos espaciais de 
desmatamento futuro. O projeto “Modelando Cenários Regionais para o Escudo das Guianas” foi desenvolvido em 
cooperação com o Clark Labs, o Imazon e Conservation International, com o apoio de KfW. A pesquisa trata do 
desenvolvimento de modelos para tendências futuras de uso da terra no Escudo das Guianas em cenários de 
atividades normais e de muita pressão, usando a ferramenta Land Change Modeler dentro do software IDRISI. A 
área abrangida inclui a Guiana, o Suriname, a Guiana Francesa e o Brasil. Nesta análise, estão sendo contemplados 
uma série de vetores potenciais de desmatamento que incluem o grau de acesso aos mercados, a elevação, a 
proximidade das vias de estradas, proximidade de pontos de mineração e as concessões florestais. A Sra. Pereira 
apresentou diferentes cenários de desmatamento futuro construídos pelo modelo, com previsões severas e suaves, 
sendo ambas comparadas aos cenários de muita pressão e de atividades normais. 

 Rene Somopawiro, do SBB, perguntou quais dados foram usados na modelagem e quando os resultados 
estariam disponíveis. Jakeline Pereira, do Imazon, respondeu que eles usaram dados históricos de 1999 até 
2010 para compreender a causa potencial do desmatamento futuro e para calibrar o modelo. As previsões 
de cenários onde o desmatamento poderá ocorrer contemplaram diferentes variáveis. A única informação 
que eles produziram foi a elevação, os outros dados são secundários. Estão se esforçando para concluir e 
publicar os resultados em março em colaboração com consultores que trabalham neste modelo.  

 Marie Calmel, da ONFI, ressaltou que os resultados dependem de premissas elaboradas com relação aos 
cenários e às variáveis. Ela perguntou se os modelos foram desenvolvidos com base nos países, ou seja, se 
a informação que foi elaborada em nível regional produziria resultados numa projeção a nível nacional.  A 
Jakeline Pereira, do Imazon, respondeu que os resultados têm como base os modelos no nível nacional e 
em informação coletada, isto é, não se trata de uma projeção regional comum. O modelo foi desenvolvido 
em nível de países e posteriormente será incorporada em escala regional. A pesquisa mostra uma 
interconectividade. 

 Patrick Chesney, do GSF, sugeriu que seria interessante aplicar o modelo em áreas de elevado valor de 
conservação, para demonstrar qual seria a situação hipotética se continuassem as atividades normais, e 
verificar o impacto sobre as áreas prioritárias de biodiversidade. Isso tudo ajudaria no manejo e nas 
orientações para comunidades e governos. 

 
Marie Calmel, da ONFI, perguntou aos participantes a avaliação em termos de utilidade deste tipo de informação 
modelada numa escala regional como guia para os seus MRV nacionais. 

 Rene Somopawiro, do SBB, mencionou que ele precisaria de mais informação sobre o andamento e o 
processamento do projeto. Ainda que trate-se de uma boa iniciativa e a informação seria passível de uso, 
ele precisaria ler um relatório publicado.  Ele ainda perguntou se existirá um software que acompanhe a 
ferramenta para mudar as variáveis. 

 Jakeline Pereira, do Imazon, esclareceu que estes dados serão apresentados aos países para a sua 
validação e, posteriormente, publicados. Este processo dará aos desenvolvedores a chance para sentar 
com técnicos especialistas e verificar se as variáveis estão corretas. Este modelo foi desenvolvido junto 
com um software um pouco caro (IDRISI), então não é possível partilha-lo gratuitamente.  

 
Marie Calmel, da ONFI, ressaltou os desafios no desenvolvimento de ferramentas regionais quando as decisões 
políticas são elaboradas numa perspectiva nacional. Uma abordagem regional permite desenvolver instrumentos 
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que proporcionem informação que, por sua vez, podem auxiliar na tomada de decisões em a escala nacional, e 
estes instrumentos podem ser usados para estimular o diálogo entre países. Se nós criarmos esta ponte poderemos 
então, por exemplo, apontar os impactos transnacionais. 
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11 de dezembro, 2013 – Encontro do Comitê Gestor 

 

Introdução 
 
O segundo dia do encontro iniciou com as boas-vindas: 

 Marie Calmel, da ONFI, manifestou a sua gratidão a todos aqueles que conseguiram estar presentes no 
encontro, levando em consideração que o mês de dezembro é especialmente difícil para viajar. Ela 
confirmou ainda a ausência do GFC, OCC, dos financiadores europeus STC, e da Région Guyane. O 
encontro deveria contribuir na medida do possível para o processo de tomada de decisões na gestão do 
projeto, mas, também, era necessário levar em conta que nem todos os parceiros encontram-se ao redor 
da mesa e que algumas das decisões poderão precisar de uma contribuição adicional por parte desses 
parceiros. 

 Romy Hentinger, da AFD, agradeceu os parceiros brasileiros pela acolhida que todos os membros do CG 
receberam em Macapá. Mostrou ainda satisfação pelo andamento do projeto e por ele estar sendo 
adaptado às necessidades do país, e desejou também que o trabalho desenvolvido continue melhorando. 

 Ana Euler, do IEF, desejou as boas-vindas a todos os participantes. A Sra. Euler iniciou informando que no 
dia anterior tinha participado na conclusão de um projeto REDD+ de 2 anos de duração no Estado, com o 
qual se mapearam 70 000 castanheiras em 30 000 ha de floresta por meio de monitoramento comunitário. 
Ela lembrou o convite aos membros do CG para o jantar na casa do governador e ressaltou que o 
governador está à par da importância deste projeto.  

A agenda do dia foi validada por todos os participantes. 

Depois disso, Marie Calmel, da ONFI, proferiu algumas palavras sobre a ONF e ONF International para esclarecer a 
relação e as diferenças entre as duas instituições. O Serviço Florestal Francês (ONF) é uma instituição pública com 
varias atribuições, tais como o cuidado das florestas públicas francesas e o desenvolvimento e execução das 
atividades comerciais florestais na França. ONF Guyane acrescentou que ONF é um grupo que conta com 9 500 
funcionários. ONF International é uma filial privada da ONF dedicada à gestão das florestas tropicais, assuntos 
relativos, assim como às mudanças climáticas. Conta com uns 50 funcionários. Ambas as organizações contam com 
um status legal e com funcionários independentes, se bem que, como proprietária da ONFI, a ONF encontra-se 
muito implicada em todas as decisões tomadas e nas diretrizes estratégicas assumidas pela ONFI. ONFI pode 
trabalhar no mundo todo, mas a ONF não, por se tratar de uma entidade pública, pode trabalhar apenas na França. 
Com relação ao projeto, a ONF é o titular do projeto sendo a sua implementação subcontratada à ONFI.  
 

Sessão 1 - Atividades Passadas e Reorientação 
 
Na Sessão 1, apresentada por Marie Calmel, da ONFI, se compararam as atividades definidas na agenda do projeto 
e os resultados, no período entre 1 de julho e 15 de dezembro de 2013, assim como os obstáculos encontrados e 
sugestões para reorientação. Os principais aspectos tratados foram:  
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 Lista das atividades programadas 
 

Componentes Atividades 

Orçamento previsto 
de 1 de julho até 30 
dezembro 2013 
(Euros) 

1  

 Preparação e realização de estudos de 
Monitoramento da Cobertura Florestal na região e 
de Avaliação dos Estoques de Carbono e 
apresentação dos resultados interinos   

 Constituição de 2 Grupos de Trabalho temático 

 Identificação das prioridades de formação e 
transferência de tecnologia 

 110 075  

2  

 Formação de Grupo de Trabalho 3 e Encontro de 
Lançamento 

 Identificação das causas e redação do documento 
descritivo 

 Identificação e priorização das demandas de 
formação 

 38 034  

3  

 Preparação de um estudo para a revisão crítica dos 
modelos existentes 

 Contratação de estudante de doutorado e equipe 
de doutorado  

 22 496  

4 

 Segundo Comitê Gestor 

 Implementação e monitoramento de um programa 
de trabalho 

 247 123  

Tabela 1 - Lista de atividades programadas de acordo com os resultados do último encontro do CG. 
 
Estas atividades programadas foram comentadas durante o lançamento do SCM e houve também observações com 
relação aos Pontos Focais e o diretor do projeto.  

 Com relação às pesquisas previstas, deveria ser priorizado o envolvimento dos serviços florestais nessas 
pesquisas, e se registrou o aviso sobre o risco da duplicação de pesquisas que foram já realizadas.   

 Foram levantadas também questões relativas à organização dos Grupos de Trabalho, tais como a 
dificuldade manifesta dos parceiros de acompanharem a grande quantidade de reuniões e, ainda, o fato 
de que diferentes GTs em vista contariam com a participação dos mesmos especialistas, enquanto que 
algumas discussões precisam ser consultadas nacionalmente antes de passar ao nível regional. 

 
Atividades desenvolvidas: 

 Ajuste da agenda de trabalho do projeto (para garantir o compromisso dos países com relação ao projeto 
e ajuda-los a atender necessidades imediatas e concretas); 

 Definição de pesquisas e instrumentos variados para facilitar o diálogo regional (base de dados regional 
GIS; revisão crítica dos modelos existentes; pesquisa para preparar uma análise do uso e da ocupação 
regional da terra e de mudanças a escala regional; preparação de um acordo com o CIRAD para integrar 
uma pesquisa de doutorado com financiamento dentro do quadro do projeto; preparação de uma 
pesquisa de doutorado adicional para dar seguimento ao chamado, já aprovado, de candidatos entre as 
organizações);  

 Lançamento do Encontro do Grupo de Trabalho em Georgetown, nos dias 5 e 6 de dezembro; 
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 Organização do Encontro do Comitê Gestor; 

 Consolidação da equipe do projeto e estabelecimento nos vários países; 

 Gestão do Projeto. 
 

Como informação adicional, Marie Calmel expôs que o projeto conta com uma assistente administrativa de projeto 
em Caiena, Rachida Le Jeannic, responsável pelos relatórios financeiros, o apoio administrativo e logístico, assim 
como pela divulgação do projeto. 
 
Os Pontos Focais proporcionaram uma rápida panorâmica do trabalho realizado nos países de agosto a dezembro 
de 2013: 

 Sara Svensson, ponto focal para o Suriname, mostrou o trabalho de campo no qual teve a oportunidade de 
participar no projeto piloto de Inventário Nacional de Florestas, enquanto que no escritório ela trabalhou 
principalmente no monitoramento da cobertura florestal, aprendendo sobre sistemas de sensoriamento 
remoto e MRV, organizando as sessões de capacitação e os workshops para estudantes, equipe e outras 
instituições. Nos próximos meses ela vai redigir o Plano Nacional do Suriname para o Monitoramento da 
Cobertura Florestal. 

 Sergio Milheiras, ponto focal para o Amapá, ressaltou o processo que está atualmente em andamento no 
Estado para se obter uma legislação estadual PES/REDD+, em que ele participou das discussões como 
observador, tendo também a oportunidade de conhecer diferentes pessoas, especialmente da SEMA e do 
IEF, participar em outros encontros e estudar a literatura sobre REDD+ mais atual disponível.   A 
organização do encontro do CG no Amapá foi igualmente uma tarefa importante. Ele espera se envolver 
futuramente o máximo possível no trabalho estadual.   

 Saba Loftus, ponto focal para a Guiana, assinalou que o GFC foi o primeiro serviço florestal a assinar o MdE 
com a ONF e a ONFI, no dia 8 de outubro. O GFC trabalha em escala nacional monitorando, transferindo 
planos nacionais em nível de comunidades, na avaliação dos estoques de carbono, em trabalho de campo, 
no impacto da atividade florestal, na segunda fase da estratégia de baixo carbono. O primeiro Grupo de 
Trabalho foi organizado com êxito na Guiana e a agenda se baseou principalmente em sugestões feitas 
pelo GFC, que mandou 7 participantes, incluindo Jagdesh Singh, Comissário Adjunto de Manejo de 
Recursos Florestais, e Pradeepa Bholanath, da Diretoria, Planejamento e Desenvolvimento.  
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Visão geral do orçamento para as atividades de 1 de julho a 30 de dezembro de 2013: 
 

Componentes Atividades concluídas

De 1 

Fevereiro a 

30 Junho

Orçamento 

estimado 

para 1 Julho a 

31 Dezembro 

Orçamento 

usado de 1 

Julho a 31 

Dezembro

Orçamento total 

disponível

% orçamento 

gasto

1

§Redefinição dos estudos

§Reunião Grupo de Trabalho em Georgetown a 5/6 Dezembro 

§Identificação das prioridades para suporte a nível nacional/estadual
           2 467          110 075            21 896               475 096   5%

2

§Reunião Grupo de Trabalho em Georgetown a 5/6 Dezembro  

§Preparação de uma base de dados SIG sobre fatores de desmatamento 

§Identificação das prioridades para suporte a nível nacional/estadual 

           2 400            38 034            16 050               237 396   8%

3

§Preparação de um estudo para a revisão crítica de modelos existentes

§Estabelecimento de um estudante de doutorado

§Preparação de um projeto de doutorado adicional  

           2 300            22 496            20 021               537 940   4%

4

§Dois Comités Gestores

§Consolidação da equipe do projeto e instalação dos pontos focais nos 

países 

§Ajustamento do programa de trabalho

§Gestão do projeto (incluíndo reporte financeiro) 

       226 803          247 123            87 785            1 378 319   22%

5                   -                       -                 111 144   0%

       233 970          417 728          145 752            2 739 895   13%  
Tabela 2 - Resumo do orçamento para as atividades de 1 de julho a 30 de dezembro de 2013 

 
Está sendo tratado o atraso na execução das atividades com a melhora da eficiência da equipe, através da partilha 
de tarefas, adequação aos comentários e às expectativas dos países, e com a redução das ambições de curto prazo 
para melhorar a capacidade de implementação por meio de uma abordagem gradual. 
 

Resultados previstos  Resultados obtidos  

2 pesquisas iniciadas com resultados prévios de 2 
dessas pesquisas  

2 pesquisas iniciadas, sem resultados prévios ainda  

3 encontros do Grupo de Trabalho  1 encontro do Grupo de Trabalho  

1 Pesquisa de Doutorado iniciada  Integração de 1 estudante de Doutorado CIRAD na 
equipe 
Outra pesquisa de doutorado em andamento que ainda 
deve ser iniciado  

Prioridade em Capacitação e transferência de 
tecnologia   

Identificação do apoio por países  

Tabela 3 – Comparação dos resultados previstos e obtidos de 1 de julho até 30 de dezembro de 2013. 
 

Nas sessões que seguiram foram apresentadas propostas de ajustes nas atividades do projeto. Estes ajustes não 
deverão mudar os objetivos gerais nem o escopo do projeto, tampouco o orçamento previsto. 
 
 
 



REDD+ para o Escudo das Guianas  18 
Relatório do 2

0
 Encontro do Comitê Gestor  -  Macapá, 10 e 11 de dezembro de 2013 

Esta apresentação foi seguida por uma discussão cujas questões principais foram as seguintes: 

 Ana Euler informou que o IEF estava aguardando o TdR para as pesquisas e os doutorados para os 
comentários, então ela ficou surpresa ao ouvir que o projeto tinha iniciado essas atividades sem partilhar 
o TdR.   

 Romy Hentinger, da AFD, quis saber que percentagem do orçamento estava prevista para ser utilizada até 
este ponto, em comparação com os 13% do orçamento que, efetivamente, foram utilizados. Marie Calmel 
respondeu que o valor precisa ainda ser calculado. 

 Rene Somopawiro, do SBB, ressaltou que este projeto foi negociado muito tempo atrás e que, por esse 
motivo, deve ser contemplado o que aconteceu desde então nos diferentes países envolvidos. Na opinião 
do SBB, as necessidades específicas de cada país deverão ser consideradas, por esse motivo estão 
satisfeitos em saber que isso está de acordo com as mudanças sugeridas. O SBB tem diferentes atividades 
em andamento que atendem os componentes do projeto, tais como o Inventário Florestal Nacional, o 
desenvolvimento de MRV, a capacitação, etc. 

 

Sessão 2 – Apoio Técnico a Nível Nacional 
 
Marie Calmel, da ONFI, iniciou a Sessão 2 contextualizando os motivos de se incluir a atividade de Apoio Técnico a 
Nível Nacional no projeto. Durante os últimos meses, observações feitas pela equipe do projeto mostraram que os 
parceiros do projeto têm demandas imediatas vinculadas aos objetivos do projeto que são mais bem atendidas a 
nível nacional, isto é, que permitem tratar a perspectiva regional graças ao apoio configurado para o nível nacional.   
O tipo de apoio proporcionado consiste em expertise técnica disponível graças ao apoio técnico da equipe do 
projeto e da ONFI, e é complementar às outras atividades de capacitação oferecidas dentro do projeto.  O 
orçamento total disponível para esta atividade é de €70 000 (±2.5% do orçamento total), o que permitirá um total 
aproximado de 20 dias/homem de um especialista internacional por país. O tipo de expertise requerido deverá 
estar de acordo com o escopo do projeto.  
 
A esta apresentação seguiu um debate: 

 Romy Hentinger, da AFD, perguntou quando começaria a atuar a primeira equipe de especialistas. Ana 
Euler, do IEF, questionou se a ONFI mandaria o CV dos especialistas ou se seria possível escolher outros, e 
se é possível ter mais de um especialista dentro do limite dos 20 dias/homem. Lana Oliveira, do IEF, 
perguntou se haveria apoio para o equipamento, software, etc., se assim for solicitado para este trabalho. 

 Marie Calmel, da ONFI, esclareceu que o objetivo não é que os especialistas façam missões exploratórias, 
mas sim atender a necessidades concretas. Por isso, precisam ser identificadas as atividades prioritárias e 
um programa de trabalho deve ser desenvolvido conjuntamente. A ONFI pode divulgar os CV e, se isso for 
considerado necessário, mais de um especialista poderá ser incluído, sempre e quando isso estiver dentro 
do orçamento disponível.  No que se refere ao material e às necessidades de software, isso precisará ser 
verificado em cada caso. O projeto dispõe de recursos para a transferência de tecnologia, porém isso 
ainda não foi programado. 

A seguir, a equipe do projeto apresentou as atividades nacionais já identificadas, em colaboração com os serviços 
florestais, como potencialmente suscetíveis de receber apoio do projeto: 

 Sara Svensson, da ONFI, descreveu os projetos em andamento no Suriname que são relevantes para o 
projeto. Existe uma atividade de apoio a nível nacional já acordada, a saber, a preparação do Plano 
Nacional do Suriname de Monitoramento da Cobertura Florestal, que inclui apoio na validação dos mapas 
existentes, por meio do uso do tempo da equipe da ONFI. A Sra. Svensson apresentou também uma lista 
de prioridades de apoio adicional a nível nacional, com proposta de apoio na capacitação relativa à 
implementação do Plano Nacional de Monitoramento da Cobertura Florestal, melhoria do Inventário 
Nacional Florestal por meio de intercâmbios de metodologia de campo, e o desenvolvimento de um 
sistema MRV. 

 Para a Guiana Francesa, Marie Calmel, da ONFI, mostrou que um apoio a nível nacional poderia analisar a 
viabilidade de uma ferramenta do tipo REDD+ na região. A Guiana Francesa não pode participar nas 
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atividades REDD+ apesar da região representar a metade do desmatamento da França e o reflorestamento 
não compensar essas emissões, além dos vetores de desmatamento continuar pressionando a floresta.  
Por isso, uma pesquisa poderia contribuir na determinação do tipo de ferramenta, com base no regime 
climático internacional, que poderia incentivar a Guiana Francesa a reduzir as suas emissões. 

 Sergio Milheiras, da ONFI, listou diversas medidas importantes que estão sendo implementadas no Estado 
e que potencialmente poderiam beneficiar-se das atividades do projeto. Por esse motivo é necessário 
escolher as prioridades que serão selecionadas com os Estados parceiros. Houve encontros prévios com a 
SEMA e o IEF para debater este assunto, onde se identificou uma lista de prioridades com sugestões sobre 
a validação dos mapas de uso e ocupação da terra, o processamento de imagens de sensoriamento 
remoto, a obtenção de um fator de ajuste para o REL, e o desenvolvimento das competências do Estado.  

 Saba Loftus, da ONFI, apresentou o caso da Guiana. Ela fez uma lista das iniciativas em andamento e os 
seguintes passos a serem tomados nas atividades relacionadas ao REDD+ na Guiana em 2014. Para as 
atividades que poderiam ser apoiadas a nível nacional pelo projeto, ela sinalizou que a decisão deveria ser 
tomada pelo GFC e que isto ainda precisaria ser mais discutido.  

 
Complementando a apresentação prévia com atividades identificadas: 

 Rene Somopawiro, do SBB, perguntou se o apoio aos pontos do Inventário Nacional Florestal, NFI, poderia 
ser considerado como prioritário nesta atividade do projeto. 

  Ana Euler, do IEF, ressaltou que o Amapá precisa de capacitação em monitoramento do desmatamento, 
estoques de carbono, imagens de radar, processamento de imagens (incluindo as da degradação florestal), 
análise dos vetores, identificação de espécies de árvores (há um especialista do jardim botânico de Nova 
York), inventário florestal, trabalho comunitário, sistemas de rastreamento da madeira, preparação e 
acompanhamento de encontros sobre políticas climáticas internacionais. A Sra. Euler perguntou ainda 
sobre a possibilidade de se identificar especialistas externos à ONFI, tais como o Imazon ou o jardim 
botânico de Nova York. Finalmente, Ana Euler comentou que 2,5% do orçamento total é muito pouco para 
esta atividade e que ela preferiria validar todos os temas relativos ao orçamento no final do encontro 
quando se teria uma visão mais completa. 

 Romy Hentinger, da AFD, perguntou se seriam avaliadas as demandas comuns nas                                                                  
atividades solicitadas pelos países. 
 

Respondendo a estas questões, Marie Calmel, da ONFI, esclareceu que um apoio técnico à la carte é apenas um 
dos quatro canais de capacitação dentro do projeto. Sobre a parte do orçamento a disposição, ela explicou que 
este orçamento (€70 000) é destinado às atividades a nível nacional imediatas, em função das necessidades 
específicas. Existem ainda outros canais através dos quais estas necessidades serão atendidas, com mais recursos a 
disposição. Nas seguintes sessões serão dados mais detalhes sobre os recursos totais disponíveis.  
O apoio a nível nacional à la carte deverá atender aos seguintes critérios: 

 Deverá atender apenas àquelas atividades que podem ser oferecidas por meio de dedicação do tempo de 
especialista, de acordo com as demandas especificadas pelos países. O orçamento não poderá cobrir 
custos operacionais. 

 De acordo com as decisões dos doadores e dos contratos financeiros assinados para o projeto, este 
orçamento deverá passar pela ONFI. Fica em aberto a possibilidade de se trabalhar com outros 
especialistas na medida em que eles sejam subcontratados pela ONFI.  

 Os Termos de Referência serão preparados pela equipe do projeto juntamente com os serviços florestais 
dos países. Com base nesses TdRs, as questões contratuais (se especialistas de fora da ONFI são 
subcontratados) permanecem sob a responsabilidade da ONFI e do consultor.   

 O apoio deverá tratar de assuntos relativos ao projeto.  
Se vários países identificarem demandas comuns, serão feitos esforços para oferecer o mesmo apoio a todos esses 
países, por exemplo, por meio de encontros do grupo de trabalho ou webinars; na medida em que não haja perda 
de eficiência (devido à barreira linguística, por exemplo). A identificação dos assuntos e das demandas de 
capacitação atendidas com um apoio à la carte ou por meio de outros canais de capacitação serão contemplados 
com base na lista de prioridades dos países, na lista dos assuntos do Grupo de Trabalho e com base nas discussões 
com os parceiros.   
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Sessão 3 - Criando uma Plataforma Regional de 
Diálogo 
 
Marie Calmel, da ONFI, iniciou mostrando que este é o objetivo principal do projeto e que todos os países 
envolvidos reconhecem os benefícios de um diálogo regional. Trabalhar nessa escala implica em obstáculos tais 
como diferenças nos instrumentos nacionais utilizados, metodologias, sistemas, cuja melhoria é prioritária, 
dificuldades na comparação dos dados, assim como questões de soberania. No entanto, as ferramentas regionais 
melhoram a eficiência a nível nacional, são adequadas na discussão e na tentativa de lidar com os problemas dos 
impactos multilaterais e, ainda, incrementam os vínculos, encorajando a cooperação eco-regional e a conservação.  
 
O objetivo do terceiro componente do projeto é o desenvolvimento de ferramentas regionais que apoiariam e 
facilitariam o diálogo regional oferecendo ferramentas e dados comuns, sem intromissão no conjunto de dados 
nacionais nem nas escolhas metodológicas. Essas ferramentas não substituirão, mas sim complementarão, as 
atualmente existentes em cada país e facilitarão o diálogo entre países. Serão desenvolvidos de forma participativa 
dois modelos. Além dos aspectos informativos dos seus resultados, os modelos deverão ser desenvolvidos de 
forma que permitam que os parceiros entendam a sua construção, assim como a definição dos pressupostos sobre 
os quais esses modelos foram construídos.  
 
O financiamento contemplado para o projeto inclui €70 000 provenientes do programa francês de doutorado 
(precisa de inscrição) chamado CIFRE. Esta pesquisa de doutorado deveria permitir o desenvolvimento de um 
modelo de medidas e impactos de políticas REDD+ relativas às emissões e ao desenvolvimento econômico. Além 
deste doutorado, a equipe do projeto sugeriu que se participasse numa bolsa de doutorado CIRAD, parcialmente 
financiada para que o procedimento e os resultados desta pesquisa de doutorado possam ser utilizados no projeto.  
 
Por isso, contemplam-se duas bolsas de doutorado para o projeto: 

 Doutorado 1, cujo financiamento caberia ao “CIRAD Forêt” (Bruno Hérault) e ao Laboratoire 
Montpelliérain d’Economie Théorique et Appliquée (Laboratório de Montpellier de Economia Teórica e 
Aplicada) (LAMETA - Jean-Michel Salles). 

 Este doutorado está em andamento, o nome do doutorando é Camille Dezecache, e os 
participantes no projeto se reuniram com ele em Georgetown durante o lançamento do Grupo de 
Trabalho, no encontro acontecido nos dias 5 e 6 de dezembro.  

 O objetivo desta bolsa de doutorado é desenvolver um modelo espacialmente explícito de 
desmatamento futuro, contemplando os diferentes cenários de desenvolvimento, o que é 
relevante para os componentes 2 e 3 do projeto (ver figura 2). 

 A cooperação com esta pesquisa de doutorado se daria por meio de um contrato de consultoria, 
com resultados explícitos para o projeto: 

 Componente 2: desenvolvimento de mapas de risco de desmatamento; coleta de dados 
e preparação de bases de dados GIS de vetores de desmatamento (com a supervisão de 
ONF Guiana). 

 Componente 3: revisão crítica dos modelos disponíveis; preparação de mapas de risco de 
desmatamento e modelo de modelagem; participação nos Grupos de Trabalho para 
partilhar o processo de construção do modelo; parte da plataforma científica sobre a 
modelagem das alterações futuras no uso e na ocupação da terra. 

 Orçamento total proveniente do projeto: €55 780 para atender os custos operacionais e os custos 
de desenvolvimento participativo do modelo e a sua integração no projeto. 

 Um esboço de acordo está sendo concluído, e deverá ser assinado entre o CIRAD e ONF Guiana.  
Ele será submetido para aprovação aos membros do CG.   
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Figura 2 – Representação esquemática dos resultados do Doutorado 1. 

 

 Segunda oportunidade de bolsa de doutorado a ser lançada com a inscrição ao CIFRE (€70 000) – Obs.: se 
o projeto de doutorado não for aprovado os recursos de €70 000 não estarão disponíveis: 

 Este projeto de doutorado será complementário ao Doutorado 1, para se evitar duplicação (ver 
figura 3) 

 O seu objetivo será o de avaliar os impactos de REDD+, planejamento do uso da terra e as 
medidas setoriais e políticas de mudança de cobertura florestal e desenvolvimento 
socioeconômico, por meio do desenvolvimento de um modelo de equilíbrio parcial focado em 
setores relevantes (setor florestal, agricultura, mineração), a construção participativa do modelo, 
e o desenvolvimento de uma plataforma regional de diálogo.  

 Orçamento total: €70 000 provenientes de co-financiamento CIFRE + despesas de funcionamento 
 Previsto para começar em meados de 2014, com editais publicados nos diferentes países 
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Figura 3 – Representação esquemática dos resultados do Doutorado 2. 

 
Marie Calmel, da ONFI, mencionou seguidamente que a coleta de dados será um verdadeiro desafio para estas 
atividades. É possível usar dados existentes disponíveis nos países, o que não é fácil, pois esses países produzem 
dados diferentes, com diferentes metodologias. Enquanto que alguns países têm dados já a disposição, outros 
estão ainda em fase de elaboração dessas informações, em alguns casos não validadas.  Questões de soberania 
podem igualmente representar algum empecilho, pois esses dados são sensíveis e vinculados à implementação do 
REL (e, portanto, a pagamentos baseados em desempenho).  
 
Espera-se coletar dados alternativos e conjuntos adicionais de dados podem ser produzidos ao nível regional, 
evitando a duplicação e com informações disponíveis para apoiar um diálogo regional, cumprindo com os requisitos 
dos conjuntos de dados e hipóteses nacionais delicadas. Na produção de dados, pesquisas serão realizadas sobre 
análises históricas de utilização e de ocupação do solo e a revisão das bases de dados GIS sobre os vetores de 
desmatamento. Estas pesquisas foram reorientadas para produzir mais informação regional que alimentará os 
modelos a serem desenvolvidos. Todas estas informações serão repassadas aos parceiros do projeto. 
 
Dando continuidade à apresentação: 

 Ana Euler, do IEF, solicitou que os TdRs fossem encaminhados para os membros do CG, pois eles não 
haviam sido consultados. Ela perguntou se a ferramenta de modelagem estaria disponível para os 
diferentes países. Se o sistema de modelagem não puder ser partilhado, pelo menos a capacitação deveria 
ser oferecida aos países. Com relação ao Doutorado 2, ela ressaltou um problema de calendário, pois os 
editais de doutorado encontram-se já encerrados no Brasil este ano. Ela perguntou se seria possível ter 
bolsas de mestrado ao invés deste Doutorado. Com relação às pesquisas, ela perguntou sobre o nível e a 
qualidade da informação fornecida pelo consultor para toda a região, e sugeriu que seria mais apropriado 
propor uma metodologia comum que poderia ser acertada posteriormente. Além disso, sugeriu que os 
membros do Comité Gestor concordassem sobre um calendário detalhado das próximas atividades do 
projeto. 

 Rene Somopawiro, do SBB, concordou sobre a possibilidade do projeto financiar bolsas de mestrado e 
sugeriu a partilha dos TdRs do Doutorado 1 com os membros do CG. Ele sublinhou a importância da 
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titularidade das ferramentas e dos dados, que deveriam ser gratuitos e para o qual o projeto deveria 
incluir beneficiários da capacitação do projeto.    

 Com relação à base de dados regional GIS, Haidy Lepelblad, da NIMOS, mencionou uma base de dados 
interdisciplinar que está em processo de desenvolvimento pela Universidade da Guiana, que inclui 
informações relevantes de apoio à tomada de decisões sobre o uso da terra. Ela sugeriu que as 
duplicações com esta iniciativa fossem evitadas e perguntou se haverá o envolvimento de outras 
universidades. 

 Respondendo às questões, Marie Calmel, da ONFI, esclareceu que para o Doutorado 1 deverão ser gastos 
€55 000 provenientes do orçamento do projeto. O software empregado é o mesmo do projeto da Guiana, 
ou seja, um software livre que pode ser partilhado em principio, mas que precisa de treinamento, pois não 
é um programa de uso fácil (trata-se na verdade mais de uma linguagem informática do que de um 
verdadeiro software). Nicolas Karr, da ONF Guyane, acrescentou que este doutorado não estava na 
agenda, mas foi uma oportunidade de se criar uma sinergia e de unir esforços com o CIRAD. Sobretudo 
dado que os resultados a serem apresentados pelo acordo a ser assinado com o CIRAD haviam sido já 
previstos no projeto.  O MdE com o CIRAD será enviado aos membros do CG para validação e pode ser 
ajustado, caso seja necessário. Um ponto chave no acordo é como os dados serão partilhados e como eles 
podem ser usados por parte dos membros do CG. Ele ressaltou o fato de que, caso não haja um acordo 
sobre os TdRs, ele pode ser alcançado entre os membros do CG, a ONF e o CIRAD, principalmente na com 
relação ao compartilhamento de informações, a ONF não concordará em co-financiar o doutorado do 
CIRAD.  

 Marie Calmel, da ONFI, tratou das questões levantadas sobre o Doutorado 2, que pode assumir o formato 
de uma dupla supervisão, em parceria com centros de pesquisa da região. Uma nota sucinta detalhando a 
justificativa deste doutorado será divulgada entre os países que serão convidados a encaminha-la a 
pesquisadores interessados. Sobre as oportunidades de mestrado, ela lembrou que poderiam ser incluídas 
num outro apartado do orçamento do projeto (chamado de Formação e Transferência de Tecnologia, ver a 
seguir). Ela lembrou ainda aos participantes que o financiamento do CIFRE estará à disposição somente se 
o projeto de doutorado for aprovado e submetido ao CIFRE para que este o financie.  

 Com relação à existência de iniciativas de bases de dados regionais GIS similares, ela mencionou que o 
projeto entrará em contato com eles para construir sinergias e evitar as duplicações.  
 

Uma preocupação importante foi mencionada por parte de vários participantes, e diz respeito ao andamento lento 
do projeto. Esta questão tem sido reconhecida por parte da equipe do projeto e se decidiu melhorar a execução do 
projeto para garantir um bom andamento das atividades, assim como criar ferramentas que permitam aos 
membros do CG fazer um seguimento desta execução (agenda comum, página web, etc.)  
  
Como parte da plataforma regional, Saba Loftus, da ONFI, fez uma apresentação sobre a gestão de dados 
(produção, coleta, criação de uma base de dados, políticas e ferramentas de compartilhamento de dados).  
Levando em consideração que haverá ferramentas disponíveis e que a informação está apenas começando a ser 
produzida, ela destacou a importância de se estabelecer um sistema de partilha/coleta de dados. Ela lembrou ainda 
que os MdEs entre a ONF/ONFI e os serviços florestais incluem um acordo de compartilhamento de informações 
técnicas e outras informações estratégicas no domínio de REDD+ que se encontram dentro do escopo do projeto. 
Além disso, o MdE especifica que a informação confidencial não poderá ser partilhada sem o consentimento prévio 
das partes. A sua apresentação ofereceu diferentes alternativas de compartilhamento de informações em 
plataformas de dados partilhados (página web), armazenamento de dados, e opções de software de mapeamento. 
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Sessão 4 – Capacitação 
 
O objetivo desta sessão foi o de introduzir aos membros do Comitê Gestor às diferentes atividades de capacitação 
que serão executadas pelo projeto REDD+ para o Escudo das Guianas.  
 

Apresentação geral 

Sara Svensson, da ONFI, apresentou os quatro canais diferentes de capacitação por meio deste gráfico:  
 

 
 

Figura 4 – Os quatro canais de oportunidades de capacitação contempladas no projeto e a respectiva dotação 
orçamental. 

 
Está previsto que a capacitação se desenvolva dentro de uma perspectiva holística que incorpore as instituições 
acadêmicas, os especialistas externos, os membros das ONGs, assim como os serviços florestais parceiros.  
 
A seguinte tabela detalha as especificidades de cada um dos quatro canais de capacitação. Esta tabela fez parte do 
TdR dos Grupos de Trabalho divulgado entre os participantes antes do encontro do Comitê Gestor.  
 

 
Apoio Técnico à la carte 

por País/Estado 
Grupos de Trabalho 

Formação e 
Transferência 
Tecnológica  

Encontro do 
Comitê Gestor e 
outros Encontros 

regionais 

Objetivos 

Reforçar as capacidades 
em temas técnicos 
específicos. 

Atender às demandas 
dos parceiros em termos 
de apoio técnico em um 
dos três componentes. 

Plataforma técnica 
regional para trocas em 
monitoramento da 
cobertura florestal, 
avaliação de estoque de 
carbono e vetores de 
desmatamento no 
Escudo das Guianas. 

Treinar equipes 
das organizações 
em habilidades 
técnicas tais como 
GIS, análise de 
sensoriamento 
remoto, gestão de 
bases de dados, 
metodologias de 

Tomar decisões 
seguindo as 
orientações dos 
projetos, avanços e 
realizações. 

Discutir sobre 
abordagens 
regionais e 
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Apoio Técnico à la carte 

por País/Estado 
Grupos de Trabalho 

Formação e 
Transferência 
Tecnológica  

Encontro do 
Comitê Gestor e 
outros Encontros 

regionais 
Reforçar a capacidade 
dos países/estados alvo 
por meio da partilha de 
práticas e de lições 
aprendidas, assim como 
pela participação de 
especialistas externos. 

Identificar demandas de 
capacitação e de 
transferência de 
tecnologia, incluindo a 
perspectiva de 
desenvolver esforços 
conjuntos no REDD+ e 
no Planejamento do 
Uso da Terra com a 
criação de ferramentas 
regionais. 

inventário de 
campo, REDD+, 
etc.  

Transferência de 
tecnologias 
baseado na 
disponibilidade e 
das necessidades 
dos países. 

ferramentas para o 
planejamento do 
uso da terra e 
avaliação dos 
impactos das 
decisões de REDD+. 

 

 

Destinatários 
Organizações parceiras 
no geral. 

Especialistas técnicos 
dos parceiros do 
projeto e gestores. 

Pessoal dos 
parceiros do 
projeto. 

Membros do 
Comitê Gestor e 
tomadores de 
decisão. 

Formatos 

Trabalho dos Pontos 
Focais sob a supervisão 
dos especialistas da ONFI 
e com o seu apoio 
complementar.  
Webinar, missões de 
especialistas da ONFI e 
outras, em função de 
acordos específicos 
feitos com os 
países/Estados. 

Webinars, 
teleconferências, 
encontros físicos com 
intervenções externas, 
para apontar as boas 
práticas e trocar 
experiências. 

Sessões de 
formação, na 
medida do 
possível a nível 
regional, porém, 
mais 
provavelmente, 
em escala 
nacional, 
organizadas por 
países/Estados 
com a participação 
de especialistas 
internacionais. 

Encontros físicos. 

Conquistas / 
Resultados 

Conquistas dos parceiros 
em termos de 
monitoramento de 
cobertura florestal e de 
avaliação dos estoques 
de carbono, análise de 
vetores de 
desmatamento e coleta 
de dados, modelagem de 
desmatamento futuro e 
impactos de decisões 

Melhoria das 
capacidades; inicia-se 
um diálogo técnico na 
eco-região. 
 
Identificam-se as 
demandas em termos 
de capacitação e 
transferência de 
tecnologia. 
 

Reforço das 
capacidades e 
transferência das 
tecnologias. 
 
Conteúdos usados 
nas sessões de 
capacitação. 
 
 

Aprovação das 
ferramentas para o 
diálogo sobre 
REDD+ e 
Planejamento do 
Uso da Terra. 
 
Documentos de 
síntese. 
 
Relatórios do 
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Apoio Técnico à la carte 

por País/Estado 
Grupos de Trabalho 

Formação e 
Transferência 
Tecnológica  

Encontro do 
Comitê Gestor e 
outros Encontros 

regionais 

REDD+ no planejamento 
do uso da terra. 

Documentos de síntese 
sobre demandas 
técnicas para se 
desenvolver um 
entendimento comum 
eco-regional de REDD+ 
e de Planejamento do 
Uso da Terra  MRV e 
instrumentos de 
tomadas de decisão. 
 
Relatórios dos Grupos 
de Trabalho vinculados 
a conteúdos usados 
durante os encontros 
dos grupos de trabalho 
(apresentações e 
outros). 

Comitê Gestor e 
decisões tomadas 
sobre o próprio 
projeto. 

Frequência 
Em função de acordos 
específicos feitos entre 
os diferentes parceiros. 

2 eventos a cada três 
meses, se possível (os 
eventos podem ser 
encontros físicos ou ter 
outros formatos, se 
apropriados). 

A ser decidido com 
base nos planos de 
formação e 
transferência de 
tecnologia. 

2 por ano. 

Número de 
eventos 

Em função de acordos 
específicos feitos entre 
os diferentes 
países/Estados. 

Ao menos 6 eventos 
(incluindo encontros 
físicos e sessões em 
outros formatos). 

A ser decidido com 
base nos planos de 
formação e 
transferência de 
tecnologia. 

6 encontros. 

 
 

Grupos de Trabalho 

Saba Loftus, da ONFI, e Sara Svensson, da ONFI, apresentaram uma visão geral dos Grupos de Trabalho ao Comitê 
Gestor. Ressaltaram que os encontros regionais visam a colaboração técnica e resumiram as realizações do 
primeiro encontro do Grupo de Trabalho que aconteceu nos dias 5 e 6 de dezembro de 2013 na Guiana. O Grupo 
de Trabalho identificou uma lista de temas potenciais para os futuros encontros do Grupo de Trabalho, que foi 
divulgada entre os membros do Comitê Gestor3. Foi solicitado que os membros do Comitê Gestor identificassem e 
comunicassem aos seus Pontos Focais as suas 10 áreas prioritárias num prazo máximo de, até, final de dezembro.  
 
Depois disso, foram discutidos em detalhe os Termos de Referência do Grupo de Trabalho4 propostos e foram 
anotadas alterações. 
 
 
 
 

                                                                 
3
 Disponível no site http://reddguianashield.com/steering-committee/second-steering-committee-meeting/ 

4
 Disponível no site http://reddguianashield.com/steering-committee/second-steering-committee-meeting/ 
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Formação e Transferência Tecnológica  

Sergio Milheiras, da ONFI, apresentou a seguir, detalhadamente, as oportunidades de Formação e Transferência de 
Tecnologia dentro do âmbito do projeto.  A dotação orçamentária é atualmente de €80 000 para Transferência de 
Tecnologia e de €216 000 para Formação. Os seus objetivos específicos incluem: 

 Proporcionar um espaço definido dentro do projeto para o aprimoramento das capacidades técnicas, 
formando o pessoal em assuntos como GIS, análise de sensoriamento remoto, gestão de bases de dados, 
REDD+, etc. 

 Transferência de tecnologias em função da disponibilidade e das necessidades dos países. 

 Servir tanto aos propósitos de reforço dos objetivos nacionais quanto ao diálogo regional.  
 

Sérgio Milheiras comunicou que as sessões de formação terão o formato dado, na medida do possível, em nível 
regional, porém que mais provavelmente se dará em nível nacional, organizadas nos países com alguns instrutores, 
seja das organizações parceiras (ONF/ONFI, outras) ou de organizações externas. Poderá oferecer-se apoio para 
atender as demandas tecnológicas por sistemas MRV melhorados (p.e. software e imagens dentro dos limites de 
disponibilidade).  
Este componente do projeto tem ainda o potencial de oferecer bolsas de mestrado em assuntos relevantes que 
permitam incrementar a expertise local. Ressaltou que o desenvolvimento dos planos de Formação e Transferência 
de Tecnologia é um processo que requer uma identificação clara das capacidades existentes e das demandas 
relativas à formação e às tecnologias. Como resultado disso, precisa estar fundamentado num diagnóstico das 
capacidades e nas demandas dos países/Estados/regiões. 
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Conclusão e Próximos Passos 
 
Na sessão final do encontro do Comitê Gestor todos os temas foram submetidos a validação. Para cada um dos 
temas, a apresentação incluiu um princípio a ser validado, informação orçamentária, e um apartado com as 
próximas etapas e prazos. Como já mencionado, todas as apresentações estão disponíveis on-line 5.  
 

MdE com o Guiana Shield Facility (GSF) 

O propósito deste MdE é o de fornecer um marco de cooperação e facilitar a colaboração entre as Partes, de forma 
não exclusiva [e não vinculante], em áreas de interesse comum. 
 
Com base nas contribuições dos participantes, foi validado o princípio de assinatura do MdE com o GSF dado que 
os membros do Comitê Gestor têm potestade para validar o conteúdo do MdE antes da assinatura (comentários de 
SBB e do IEF) e que cada iniciativa poderá manter a própria identidade (AFD).  
 
Foi decidido que após a revisão por parte do GSF (para efeitos legais), o documento será encaminhado aos 
membros do CG para a sua validação.  

 

Apoio Técnico à la carte por País/Estado 

O princípio submetido a validação afirma que: 

 Parte da dotação orçamentária do projeto será encaminhada ao Apoio a Nível Nacional. 

 O Apoio a Nível Nacional será fornecido em forma de expertise técnica (ONFI ou subcontratada por ONFI) 
com foco nos componentes temáticos do projeto. 

 Orçamento: €70 000 a serem gastos em 2014. 
 

As principais contribuições dos participantes foram as seguintes: 

 Rene Somopawiro, do SBB, concordou com o comentário do IEF numa sessão prévia, no sentido de que 20 
dias/homem é muito tempo para um único especialista/missão e que, portanto, seria preferível uma 
divisão desses dias entre mais especialistas.  

 Claudia Funi, da SEMA, perguntou se existem recursos financeiros de apoio para assuntos de logística; 
capacitação em radar, carbono e outros; apoio à coleta de dados locais sobre REDD+ e capacitação das 
populações indígenas no REDD+; divulgação dos documentos entre as populações locais. Ela assinalou que 
tudo isso seria em benefício do Estado e quis entender por que não foi incluído.  

 Lana Oliveira, do IEF, solicitou mais informação sobre o apoio técnico, mais especificamente, se já foram 
escolhidos os especialistas. 

 
Marie Calmel, da ONFI, esclareceu que não é possível fornecer um fluxo direto de financiamento aos países devido 
às restrições dos doadores. A atividade do projeto pode incluir a formação a nível nacional ou o apoio à coleta de 
dados locais sobre REDD+ e a capacitação das populações indígenas, na medida em que essa seja uma decisão 
consensual entre a ONFI e os serviços florestais. Todos os especialistas serão contratados via ONFI, seja os técnicos 
da própria ONFI, ou por meio de subcontratação de especialistas externos. Sobre a divulgação de documentos para 
as populações locais, este tipo de despesa poderia ser contemplada em outra dotação orçamentária, porém não 
existem até o momento mais informações sobre os valores específicos.  

 
Foi decidido que os próximos passos consistirão em: 

 Os Pontos Focais e as respectivas organizações hospedeiras identificarão as prioridades antes do fim de 
dezembro. 

                                                                 
5
 Disponível no site http://reddguianashield.com/steering-committee/second-steering-committee-meeting/ 
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 Os TdRs serão concluídos (orçamento, atividades, expertise, agenda), sob responsabilidade dos Pontos 
Focais, até o fim de janeiro. 

 Esses TdRs serão discutidos com os países e serão assinados contratos com o consultor, se necessário, até 
o fim de fevereiro. 

 A sua execução se dará antes do fim de março. 
 

Oportunidades de doutorado (pesquisa de doutorado em projeção espacial de desmatamento futuro – 
CIRAD) 

 
O princípio submetido a validação afirma que: 

 Integração da pesquisa de doutorado do CIRAD Fôret no projeto. 

 Orçamento: €55 000 até o fim de 2015. 

 Esboço do MdE a ser confirmado pelo CIRAD e aceitável somente se os dados e as ferramentas forem 
partilhados e estejam disponíveis. 

 
As contribuições dos participantes foram: 

 Claudia Funi, da SEMA, perguntou se vale a pena investir numa pesquisa de doutorado ou se não seria 
melhor destinar esses recursos à capacitação. Com relação aos resultados da modelagem, existem outras 
opções, pois varias instituições têm essa expertise. Além disso, deveria haver a garantia de que os 
resultados serão obtidos em tempo para o projeto. Marie Calmel, da ONFI, garantiu que os resultados 
dessa atividade estarão disponíveis dentro do tempo definido no calendário do projeto. Com a 
participação deste estudante de doutorado os países se beneficiarão do entendimento e do 
acompanhamento dos procedimentos e conseguirão usar os resultados produzidos. Além disso, ela 
ressaltou as competências do CIRAD nessa matéria. Nicolas Karr, da ONF Guyane, adicionou que este 
projeto de doutorado com o CIRAD conta com recursos de €55 000 do orçamento do projeto, mas ele 
trará resultados substanciais para os países e os objetivos do projeto. 

 
Com base nessas contribuições, foi decidido que:  

 O conteúdo técnico do MdE ONF/CIRAD será traduzido e enviado para que os membros do CG elaborem 
os seus comentários, até meados de dezembro.  

 O MdE definitivo será enviado aos membros do CG para o seu sem ressalvas/validação na segunda semana 
de janeiro. 

 Esperam-se as contribuições dos membros do CG até o final de janeiro. 
 

Oportunidades de doutorado (pesquisa de doutorado sobre o modelo de REDD+ e políticas LUP e 
medição de impactos) 

 
O princípio submetido a validação afirma que: 

 Esta pesquisa de doutorado deveria ser iniciada o quanto antes. 

 Orçamento: €70 000 (provenientes do CIFRE) + despesas de funcionamento. 
 
As contribuições dos participantes foram as seguintes: 

 Claudia Funi, da SEMA, mencionou que a duração deste doutorado é extensa demais, de fato será maior 
do que a do projeto.  

 Nicolas Kerr, da ONF Guyane, ressaltou que estes €70 000 fazem parte de um financiamento específico do 
CIFRE. Apesar de incluídos no orçamento do projeto, esse montante depende da aprovação do projeto de 
doutorado. Por esse motivo, se não houver projeto de doutorado, não haverá recursos adicionais para 
serem usados em qualquer outra atividade. Apenas o apoio que consta como custos de funcionamento 
provém do orçamento do projeto. 

 Alexandre Brasil, da CI, pediu esclarecimentos com relação à origem desses €70 000 e a ONFI ofereceu 
uma explicação.  O representante da CI disse que, dado que o orçamento não estará disponível sem o 
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projeto de doutorado, é importante deixar claro no TdR o prazo de entrega dos resultados da pesquisa 
para o projeto e os benefícios possíveis.  

 Mariane Nardi, do IEF, perguntou quem seria candidato ao doutorado. Se os resultados não estiverem 
prontos em tempo de ser incluídos no projeto, deveriam pelo menos ajudar na capacitação local. Marie 
Calmel, da ONFI, esclareceu que a universidade francesa precisa fazer parte do projeto de doutorado por 
conta dos requisitos do financiamento do CIFRE, porém poderia ser incluída uma segunda universidade da 
região, e as inscrições estariam abertas aos cidadãos de todos os países.  

 Marie Calmel comentou, a seguir, que não existe um acordo sobre este assunto, e que no próximo 
encontro do CG a dotação orçamentária para os custos de apoio (além dos €70 000 do CIFRE) do 
doutorado deveria ser destinada para outra atividade. 

 
A partir desta discussão decidiu-se que: 

 Um documento sucinto sobre o projeto de doutorado será divulgado entre os membros do CG no fim de 
janeiro. 

 As contribuições dos membros do CG deverão ser encaminhadas até meados de fevereiro. 

 

Pesquisas a serem implementadas– Produção do mapa histórico LULCC a nível regional 

 
O princípio submetido a validação afirma que: 

 A dotação disponível para a pesquisa Monitoramento de Cobertura Florestal seja reorientada à produção 
de um conjunto de dados a escala regional. 

 Para esta atividade se subcontratará um consultor. 

 O orçamento dedicado à produção dos mapas regionais LULCC será de aproximadamente €30 000 (a 
serem gastos antes do próximo ECG). 
 

A partir desta discussão decidiu-se que: 

 Os conteúdos do TdR da consultoria serão encaminhados para o CG até meados de janeiro. 

 Esperam-se as contribuições dos membros do CG no final de janeiro. 

 Os dados deverão estar disponíveis no fim de março (se possível). 
 

Pesquisas a serem realizadas – Pesquisa para a identificação dos vetores de desmatamento e a criação 
de uma base de dados GIS sobre os vetores de desmatamento em escala regional  

 
O princípio submetido a validação afirma que: 

 A identificação dos vetores e dos dados GIS será realizada pelo estudante de doutorado CIRAD, com o 
apoio de especialistas da ONF GIS.  

 A base de dados será desenvolvida e gerenciada pelos especialistas da ONF GIS e será disponibilizada para 
os membros do CG. 

 Os dados serão coletados ao longo do projeto. 

 Orçamento: €24 000 (€14 000 antes do próximo ECG). 
 

Respondendo à questão posta por Rene Somopawiro, do SBB, Marie Calmel, da ONFI, informou que esses €14 000 
não são complementares aos €55 000 do Doutorado 1, e que qualquer dotação complementária será 
desembolsada durante o período do especialista da ONF.    
 
A partir desta discussão decidiu-se que: 

 Os TdRs (que ainda estão sendo desenvolvidos pelos especialistas da ONF e ONFI) serão encaminhados aos 
membros do CG pelo Gestor do Projeto antes do fim de janeiro. 

 Esperam-se as contribuições dos membros do CG em meados de fevereiro. 
 



REDD+ para o Escudo das Guianas  31 
Relatório do 2

0
 Encontro do Comitê Gestor  -  Macapá, 10 e 11 de dezembro de 2013 

Gestão de Dados 

O princípio submetido a validação afirma que: 

 Será desenvolvida uma plataforma web colaborativa (página web) para que os dados do projeto sejam 
compartilhados (relatórios, PPT, dados coletados, dados produzidos, etc.). 

 As políticas de compartilhamento de dados deverão ser definidas antes do carregamento dos dados (além 
das informações do projeto). 

 As ferramentas on-line serão administradas pela equipe do projeto (ONFI – Saba Loftus e Rachida Le 
Jeannic). 

 Orçamento: €1 500 ao longo de 2 anos. 
 

A partir desta discussão decidiu-se que: 

 Saba Loftus preparará um esboço do documento sobre as políticas de Partilha de Dados que será 
encaminhado aos membros do CG até meados de janeiro. 

 As contribuições dos membros do CG deverão ser encaminhadas no inicio de fevereiro para o 
desenvolvimento das ferramentas. 

 Se desenvolverá uma plataforma web para facilitar a divulgação dos relatórios do projeto e as 
apresentações dos encontros. 

 

Grupos de Trabalho 

O princípio submetido a validação afirma que: 

 Os TdRs serão revisados com base nas contribuições e serão encaminhados aos membros do CG. 

 Será preparado um programa de assuntos a ser discutidos durante os 6 encontros do GT (com foco inicial 
nos três primeiros). 

 Serão organizados dois encontros do GT antes do próximo ECG. 

 Será desenvolvido um mecanismo de vídeo conferência para o Webinar que acontecerá entre os 
encontros do GT, quando necessário. 

 Orçamento: €150 000 incluindo um mínimo de 6 GTs (€25 000 cada) / €50 000 até o próximo ECG. 
 
A partir desta discussão decidiu-se que: 

 Sérgio Milheiras encaminhará os TdRs corrigidos após as festas de fim de ano. 

 Os membros do CG elaborarão uma lista das prioridades e encaminharão as suas contribuições via Pontos 
Focais (responsáveis pela coleta das contribuições dos membros do CG). 

 Sergio Milheiras e Saba Loftus prepararão uma lista atualizada dos temas e da agenda dos Encontros do 
Grupo de Trabalho até meados de janeiro. 

 Encontro do GT – Fim de fevereiro.   

 O segundo encontro do GT deve ser ainda decidido (inicio de abril, talvez). 
 

Planos de Formação e Transferência Tecnológica  

Foi decidido que os Planos de Formação e Transferência de Tecnologia contarão com uma dotação orçamentária 
total de €296 000, sem despesas previstas antes do próximo encontro do CG.  
Os planos serão desenvolvidos pela equipe do projeto por etapas (semestrais) com base nas contribuições das 
instituições, assim como as contribuições dos encontros do GT. 
Os planos consolidados de FTT serão submetidos aos membros do CG durante o próximo encontro do CG.  
 

 Marie Calmel, do ONFI, previu que esta atividade seja provavelmente executada após a conclusão das 
atividades de apoio a nível nacional à la carte. A fase de projeto se executará durante o primeiro semestre 
de 2014 e a sua execução está prevista para o segundo semestre de 2014.  
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 Patrick Chesney, do GSF, questionou se haverá a oportunidade de estabelecer uma cooperação sul-sul. 
Marie Calmel, da ONFI, respondeu que essa é a ideia dos encontros do GT, porém, se o assunto da 
cooperação sul-sul for considerado igualmente importante para a formação e a transferência de 
tecnologia, ele poderia ser posteriormente incorporado. 

 Rene Somopawiro, do SBB, quis saber se nos próximos 6 meses haverá atividades relacionadas com 
Formação e Transferência de Tecnologia. Marie Calmel, da ONFI, esclareceu que o canal de capacitação 
iria iniciar as suas atividades apenas depois do próximo ECG, no entanto, outros canais iniciarão antes, tal 
como o do apoio nacional. 

 

Organização do próximo Encontro do Comitê Gestor 

Após o primeiro encontro do Comitê Gestor, que aconteceu em Paramaribo, e o segundo, em Macapá, Nicolas Karr, 
da ONF Guyane, se candidatou para organizar o terceiro encontro do Comitê Gestor, em Caiena.  
 
Levando em consideração as agendas dos diferentes parceiros, concordou-se em organizar o próximo encontro do 
CG na Guiana Francesa, ou na última semana de maio, ou na primeira de junho de 2014. 
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Resumo do Orçamento para os Pontos Validados 

 

Figura 5 – Resumo do orçamento para as atividades desenvolvidas e programadas até o próximo encontro do CG. 
 

 

 

 

 

 


