REDD+ para o Escudo das Guianas
Plataforma técnica e regional sobre o desenvolvimento do
REDD + no Escudo das Guianas
Coordenação do projeto : Office national des forêts (ONF) da Guiana Francesa
Colaboradores : ONFI (França), GFC (Guiana), IEF (Brasil), SBB (Suriname)
Doadores : Programa INTERREG Caraïbes da União europeia, Fonds français pour l'environnement
mondial (FFEM), Conseil Régional de la Guyane (Région Guyane) e ONF.
O projeto REDD + para o escudo das Guianas pretende implementar uma plataforma técnica e regional
em pró do desenvolvimento do REDD + no Escudo das Guianas. Trata-se de um projeto regional
financiado em até 2.7 milhões de euros pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), o
Fundo Francês para o Meio Ambiente Global (FFEM) e o Conselho Regional da Guiana Francesa.
CONTEXTO
Por ocasião da décima quarta Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre as
Mudanças Climáticas, que aconteceu em 2008 em Poznan, o projeto REDD + para o Escudo das Guianas
foi iniciado, inicialmente pela Guiana, o Suriname e a França e foram, pouco depois, seguidas pelo Estado
do Amapá, no Brasil.
A floresta tropical do Escudo das Guianas tem uma grande biodiversidade. Com aproximadamente 90% da
cobertura florestal intocada, ela tem um papel crucial na atenuação das mudanças climáticas e na
regulação hídrica das bacias hidrográficas desta vasta região que se estende do Amazonas até o Orinoco.
Por pertencerem à mesma eco-região, os países do Escudo das Guianas têm uma responsabilidade
ambiental comum aos olhos da comunidade internacional.
As florestas do Escudo das Guianas apresentam taxas de desmatamento ainda pouco altas com relação a
outras florestas tropicais (principalmente às do sul da Amazônia). No entanto, um crescimento econômico
e demográfico muito forte dos países do escudo implica que hoje em dia há pressões igualmente em alta
sobre os ecossistemas naturais.
Neste contexto, os governos – no intuito de promover um
desenvolvimento sustentável – manifestaram um grande interesse pelo REDD+ como um mecanismo que
permitiria valorizar financeiramente os seus esforços relativos à redução das mudanças climáticas.

OBJETIVOS
O projeto visa a melhoria do capital ambiental do Escudo das Guianas. Os resultados do projeto deverão
permitir aos países a elaboração de políticas e medidas para lutar contra o desmatamento e a degradação,
dentro do quadro do mecanismo REDD+.
A cooperação é um elemento fundamental deste projeto. Mesmo estando na mesma eco-região, os
países do Escudo das Guianas têm histórias diferentes e desenvolveram as suas prioridades
distintamente. Existe por este motivo uma oportunidade de aprendizagem mútua com base no
compartilhamento de informações e de boas práticas na região. O projeto estimula a cooperação entre
esses países vizinhos graças à uma plataforma técnica que visa o inventário dos recursos (estoques de
carbono e cobertura florestal), a melhoria do entendimento dos vetores de desmatamento e da degradação
e também sobre a modelagem da evolução da cobertura florestal. Sobre este último aspecto, está previsto
pôr à disposição dos parceiros, um instrumento que os auxilie na avaliação do impacto das suas políticas e
medidas sobre a evolução da cobertura florestal e sobre o desenvolvimento social e econômico. Este
instrumento deverá oferecer uma base sólida para o desenvolvimento de estratégias REDD+ e o
planejamento territorial.
Ao permitir que os países analisem as opções e levem em consideração os seus impactos sobre o meio
ambiente, o projeto atende a uma forte vontade política dos países de desenvolvimento sustentável e
reforça a consideração da região nos esforços globais de redução das mudanças climáticas.
ATIVIDADES DO PROJETO
O projeto se fundamenta na execução de três atividades principais.
ATIVIDADE 1 : Inventários de recursos
O objetivo desta atividade é criar um entorno de cooperação para a partilha de dados e das metodologias
de inventário dos estoques de carbono florestal e sobre o monitoramento da cobertura florestal. Espera-se
que esta atividade ajude os países na formulação dos inventários de carbono florestal de acordo com o
formato do GIEC e na avaliação das emissões provocadas pelo desmatamento e a degradação florestais.
ATIVIDADE 2 : Quantificar e localizar os fatores de desmatamento e de degradação florestal
O objetivo desta atividade é melhorar o entendimento das dinâmicas nacionais e transnacionais do
desmatamento e da degradação florestal. Esta atividade oferecerá as metodologias e os dados para
quantificar os vetores de desmatamento e a degradação das florestas e para analisar a distribuição
espacial desses vetores.
ATIVIDADE 3 : Modelo para auxiliar na tomada de decisão para o desenvolvimento futuro
O objetivo desta atividade é o desenvolvimento de uma ferramenta que auxilie os parceiros na avaliação
dos impactos das políticas de desenvolvimento seja sobre as emissões de carbono florestal, seja sobre o
desenvolvimento social e econômico. Graças aos modelos económicos e aos modelos de desmatamento
futuro, está previsto que parceiros poderão integrar plenamente o REDD+ no processo de tomada de
decisão.
As três atividades principais estão intimamente relacionadas. A atividade de modelagem tomará como
base os resultados das outras atividades. Todas estas atividades deverão ter como resultado instrumentos

de apoio das políticas locais e nacionais e a tomada de decisão para a eventual execução de
compensações pelas emissões de carbono florestal e para dar início a medidas concretas atendendo as
recomendações do REDD+ em nível local, nacional e internacional.
ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL RELATIVA À EXECUÇÃO DO PROJETO
O projeto é coordenado pelo escritório regional da ONF na Guiana Francesa que delegou parte da sua
execução à sua filial ONF International (ONFI).
O projeto é coordenado por um grupo de especialistas da ONFI, entre os quais um gestor do projeto e uma
assistente administrativa com base em Caiena, três pontos focais, respectivamente sediados em
Georgetown, Paramaribo e Macapá dentro dos serviços florestais colaboradores, e por especialistas
temáticos que contribuem com apoio técnico a partir da sede da ONFI em Paris. Esta equipe recebe o
apoio de um doutorando.
Os serviços florestais colaboradores participam ativamente no projeto trabalhando em colaboração com o
ponto focal nacional hospedado dentro da sua estrutura administrativa. Os serviços florestais são membros
do comitê gestor e participam nos grupos técnicos de trabalho. O comitê gestor está composto por um
representante dos serviços florestais e um representante da agência estatal de gestão do meio ambiente
ou da REDD+ em cada um dos países. Os doadores dos recursos têm também uma representação. Para
garantir uma boa sinergia entre as iniciativas regionais já existentes, o comitê gestor convida observadores
(WWF, CI e um representante do Fundo do Escudo das Guianas, PNUD)
Ainda, os grupos de trabalho técnicos se criam para tratar sobre questões específicas para reunir os
especialistas dos países e de outras instituições da região, para estimular a troca de experiências e de
boas práticas e, também, para reforçar as capacidades.
CRONOGRAMA DO PROJETO
Duração do projeto : de 2013 a 2015
Assinatura do acordo de financiamento : setembro de 2012 (Administração local da Guiana Francesa),
outubro de 2012 (Interreg), janeiro de 2013 (FFEM)
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