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Quais são as novidades do 
projeto ? 
 
Quarto Encontro Regional do 
Grupo de Trabalho do 
projeto « REDD+ para o 
Escudo das Guianas » 
O quarto Encontro Regional do 
Grupo de Trabalho do projeto « 
REDD+ para o Escudo das 
Guianas » aconteceu em 
Macapá nas Quarta-feira 20 e 
Quinta-feira 21 de Agosto, 
organizado pela ONFI e 
sediado pelo IEF-AP. Esse 
grupo de trabalho foi dedicado 
aos “Fatores de Desmatamento 
e de Degradação Florestal no 
contexto da REDD+”. Esses 
dois dias de encontro deram a 
oportunidade aos participantes 
de fortalecer as discussões 
sobre modelagem e fatores 
específicos de desmatamento, 
bem como medidas públicas a 
serem tomadas. 23 
participantes do Amapá, do 
Guiana, do Suriname e da 
Guiana Francesa atenderam o 
evento. Ler mais... 

 
Lançamento do treinamento 
RADAR 
Como parte das atividades do 
projeto « REDD+ para o 
Escudo das Guianas », o 
Treinamento Técnico SAR para 
Mapeamento Florestal será 
organizado pela ONF 
International em parceria com 
os serviços florestais de 
Suriname e Guiana em 
Novembro de 2014 e no 
Amapá em Janeiro de 2015. A 
sessão de treinamento técnico 
SAR para Mapeamento 
Florestal tem como objetivos : 

1) Melhorar a capacidade 
técnica regional sobre o 
processamento de imagens 
SAR 2) Produzir um primeiro 
Mapa de Uso/Ocupação do 
Solo para cada país 3) Iniciar 
um trabalho colaborativo para a 
produção de mapas coerentes 
e unificados, a escala regional 
para o Escudo das Guianas. 
 
Primeiro encontro do Clube 
Clima na Guiana Francesa  
O Clube Clima, organizado 
pela OREDD (Energia e 
Desenvolvimento Sustentável 
na Guiana Francesa) teve seu 
primeiro encontro na Sexta-
feira 12 de Setembro em 
Caiena. A constituição de um 
Clube Clima na Guiana 
Francesa é um pedido dos 
parceiros da OREDD e do 
Carbon Observatory, por 
iniciativa da Région Guyane. O 
objetivo é mobilizar as partes 
interessadas nas questões 
ambientais para as 
negociações internacionais da 
próxima Conferência dos 
Partidos (COP21), que 
acontecerá em Paris em 
Dezembro de 2015. O encontro 
permitiu discutir as questões do 
mecanismo de incentivos para 
Redução de emissões de 
gases a efeito estufa provindo 
do desmatamento e da 
degradação das florestas 
(REDD+) na Guiana Francesa.. 
O encontro foi animado por 
Benjamin Ouliac, coordenador 
do projeto para a OREDD, e 
Matthieu Wemaere, advogado 
especialista em direito 
ambiental internacional, 
intervindo como parte do 
projeto “REDD+ para o Escudo 

das Guianas”. No total, foram 
mais de 20 pessoas de 
horizontes diferentes : 
institucionais, pesquisadores, 
consultores. 
Baixar a apresentação 1 
Baixar a apresentação 2 
Baixar a apresentação 3 
 
Notícias exteriores 
 
«Dia Mundial de Superação 
das capacidades da Terra»  
Global Footprint Network 
(GFN) acompanha a demanda 
humana sobre a planeta 
(pegada ecológica) contra a 
biocapacidade da natureza, ou 
seja, a capacidade da Terra a 
reconstituir os recursos do 
planeta e absorver resíduos, 
incluindo CO2. Como a cada 
ano, o Global Footprint 
Network calcula o « Global 
Overshoot Day » (Dia Mundial 
da Superação das capacidades 
da Terra), o dia no qual a 
pegada humana anual 
ultrapassa o que a Terra pode 
regenerar em um ano. Em 
2014, os recursos foram 
esgotados em menos de 8 
meses. O dia 19 de Agosto foi 
o Dia Mundial da Superação 
das capacidades da Terra, 
fazendo dessa data o dia no 
qual a humanidade esgotou a 
provisão natural de um ano. As 
emissões de carbono 
representam 50% da pegada 
ecológica. Durante o resto do 
ano, manteremos a nossa 
dívida ecológica usando os 
estoques de recursos locais e 
acumulando o dioxide de 
carbono na atmosfera. 
Segundo as previsões da 

http://reddguianashield.com/working-groups/drivers-of-deforestation-and-forest-degradation-in-the-context-of-redd/
http://www.oredd-guyane.fr/mission-carbone-et-climat/actualites/117-premiere-reunion-du-club-climat-guyane
https://reddguianashield.files.wordpress.com/2014/09/prc3a9sentation-options-prc3a9liminaires-redd-guyane-franc3a7aise-oredd-cayenne-12-09-14.pdf
https://reddguianashield.files.wordpress.com/2014/09/atelier-redd-guyane.pdf
https://reddguianashield.files.wordpress.com/2014/09/club-climat-1.pdf
http://www.footprintnetwork.org/fr/index.php/gfn/
http://www.onfinternational.org/en/
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Global Footprint Network, 
nossa demanda para recursos 
ecológicos renováveis e os 
serviços que eles fornecem 
está, no momento, equivalente 
a mais de 1.5 Terras. 
Ler mais… 
 
Carbon footprint : France still 
excludes imported programs  
O RAC ( Rede de Ação para o 
Clima) publicou um relatório no 
dia 24 de Julho, seguindo um 
primeiro estudo publido em 
2013: «Les émissions 
importées: le passager 
clandestin du commerce 
mondial» (“As emissões 
importadas: o passageiro 
clandestino do comercio 
mundial”). O problema 
levantado remanesce 
relevante: é necessário incluir 
dentro dos objetivos de 
redução dos gases a efeito 
estufa (GHG) os «programas 
importados» para combater as 
mudanças climáticas 
efetivamente. Prova de que a 
«contagem territorial» continua 
sendo um problema, na França 

o método de contagem não 
mudou desde a publicação do 
primeiro estudo. Ler mais… 

 
Publicações e outras  
ferramentas úteis 
 
Florestas num clima em 
mudança : manual para a 
integração da REDD+ nos 
programas acadêmicos  
 O programa UN-REDD 
(Programa das Nações Unidas 
para a Redução de Emissões 
por Desmatamento e 
Degradação das Florestas em 
Países em Desenvolvimento) 
publicou no dia 20 de Agosto 
2014 um manual visando a 
integração da REDD+ 
(Redução das emissões de 
Desmatamento e Degradação 
Florestal incluindo o papel de 
conservação, do manejo 
florestal sustentável e do 
aumento dos estoques de 
carbono dos países em 
desenvolvimento) em 
programas acadêmicos. Este 
manual visa compilar os 

conhecimentos, abordagens, 
ferramentas e iniciativas que 
foram desenvolvidas para a 
REDD+ pelos diversos atores e 
facilitar sua integração em 
programas multidisciplinares de 
ensino superior. O manual 
REDD+ abrange 12 módulos, 
que abordam tanto os 
processos históricos, como as 
causas e os efeitos das 
mudanças climáticas, a 
emergência da REDD, os 
compromissos com os 
fundamentais da REDD, 
oportunidades expandidas da 
REDD+ e a mudança para 
Economia Verde. 
Baixar o relatório 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este projeto é financiado pelo FFEM/ FEDER/ Région Guyane       Este projeto é implementado pelo ONF Guyane  
 

http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/earth_overshoot_day/
http://www.actu-environnement.com/ae/news/RAC-emissions-importees-methode-de-calcul-GES-22401.php4#xtor=EPR-1
http://www.un-redd.org/AboutUN-REDDProgramme/tabid/102613/Default.aspx
http://bit.ly/1qwsAZQ
http://bit.ly/1qwsAZQ
http://www.ffem.fr/lang/en/accueil
http://www.interreg-caraibes.fr/joomla251/
http://www.europe-en-france.gouv.fr/L-Europe-s-engage
http://www.cr-guyane.fr/
http://www.onf.fr/guyane/@@index.html



