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Preparação para as discussões na 4ª Reunião do Grupo de Trabalho – 

Tópicos sugeridos para cada sessão  
 

  

Sessão 1: Fatores de desmatamento no Escudo das Guianas – Situação atual, dados 

existentes e iniciativas de mapeamento 

 

Cada país/estado terá 20 minutos para fazer uma apresentação que contextualize a sua situação 

quanto a fatores de desmatamento e degredação florestal para os restantes participantes. 

Sugerimos a seguinte estrutura para a apresentação: 

 

 Indicação dos principais fatores de desmatamento no Estado 

 Indicação dos principais fatores de degradação florestal no Estado 

 Breve explicação do contexto no Amapá de cada um desses fatores e tendências futuras 

esperadas 

 Informações/base de dados quantitativos e/ou espaciais disponíveis para esses fatores 

 Ferramentas e metodologias atualmente usadas ou planeadas para quantificar os impactos 

no desmatamento e mapear os padrões espaciais associados a esses fatores 

 

Depois das apresentações a discussão irá focar-se numa perspectiva regional dos fatores de 

desmatamento no Escudo das Guianas.  

  

Sessão 2: Antecipando a evolução de fatores de desmatamento e degradação florestal para a 

melhoria do planeamento do uso do solo e/ou construção de um nível de referência de 

emissões florestais 

 

O objetivo principal desta sessão é entender a utilidade da modelação para o desenvolvimento de 

um nível de referência para  REDD+ e ordenamento do território, incluindo quando essa abordagem 

deve ou não ser usada. A mesa redonda fornecerá também as primeiras respostas sobre a utilidade 

da modelação prevista no projeto. Para facilitar a discussão, pedimos que cada parceiro se prepare 

antecipadamente sobre as seguintes questões:  

 

● Quais variáveis podem ajudar a explicar a quantidade e a localização espacial do 

desmatamento em seu país? (por exemplo, estatísticas demográficas poderiam explicar o 

aumento da pressão da agricultura, o aumento do preço do ouro atividades de mineração, 

etc) 

● Existem dados facilmente disponíveis para essas variáveis? Com que frequência são esses 

dados coletados?  

● Quais são os atuais desafios e obstáculos à disponibilidade ou qualidade dos dados 

necessários para quantificar e mapear as causas de desmatamento/degradação?  

● Está a modelação a ser utilizada ou considerada como opção para estimar os níveis de 

referência de desmatamento REDD+? Como e porquê? 
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● Existem iniciativas ou experiências anteriores sobre modelação do desmatamento em 

escala regional ou nacional, que você conheça? 

● Está previsto o desenvolvimento de ferramentas de modelação no âmbito do projeto REDD+ 

Escudo Guianas. Quais são os obstáculos para chegar a um modelo regional? Qual seria a 

utilidade de tais modelos nos países e para a eco-região do Escudo das Guianas? 

 

Sessão 3: Lidando com fatores de desmatamento e degradação florestal - políticas e 

medidas 

 

A sessão 3 incidirá sobre as políticas que estão a ser concebidas ou implementadas para ajudar a 

todas as partes interessadas no desenvolvimento de atividades econômicas com o mínimo impacto 

possível sobre as florestas e os povos que vivem lá. O moderador irá apresentar as seguintes 

questões para discussão:  

  

● Que instituições no seu país são responsáveis pela introdução de políticas para lidar com 

cada um dos vetores do desmatamento/degradação e por garantir o cumprimento dessas 

políticas?  

● Descreva políticas que tenham sido desenvolvidas a nível estadual/nacional que tenham 

produzido resultados promissores em lidar com esses vetores de desmatamento e/ou 

degradação florestal. Pode também partilhar outros exemplos interessantes que possam ser 

relevantes para o contexto do Escudo das Guianas. 

● Quais são os avanços e desafios atuais na governança florestal e definição da posse da 

terra no seu país? 

● Existe espaço para a cooperação regional no desenvolvimento de políticas para abordar 

causas de desmatamento/degradação (por exemplo, em áreas transfronteiriças)? 

 

Sessão 4: Lidando com fatores de desmatamento e degradação florestal - iniciativas locais 

 

Esta sessão incidirá sobre as iniciativas locais e as melhores práticas que estão sendo 

implementadas no campo, quer por parte do Estado, da sociedade civil ou entidades privadas, que 

tenham mostrado resultados promissores em termos de diminuir o impacto negativo do 

desenvolvimento econômico das florestas. O foco será sobre as seguintes questões:  

 

● Descreva iniciativas/projetos locais e lideradas pelo setor público que produziram resultados 

promissores no abordando vetores de desmatamento e/ou degradação florestal.  

● Descreva iniciativas/projetos locais e lideradas pelo setor privado que produziram resultados 

promissores no abordando vetores de desmatamento e/ou degradação florestal.  

● Descreva iniciativas/projetos locais e lideradas pela sociedade civil/ONGs que produziram 

resultados promissores no abordando vetores de desmatamento e/ou degradação florestal.  

● Que iniciativas podemos desenhar em conjunto para lidar com causas de 

desmatamento/degradação no Escudo das Guianas? 


