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Quais são as novidades do 
projeto? 
 
Fórum online do REDD+ para 
o Escudo das Guianas 
O fórum de discussões 
interativo 
reddguianashield.forumactif.org 
foi criado para atender as 
necessidades dos atores e 
facilitar a discussão sobre o 
mecanismo REDD+ (redução 
das emissões provindo do 
desmatamento e da 
degradação florestal) no 
Escudo das Guianas. 
Essa plataforma vem com uma 
interface permitindo multiplas 
opções de idiomas e uma 
função chat. O fórum também 
permite a troca de 
informações, documentos e 
imagens. 
Ver mais  
 
Treinamento técnico SAR 
para Mapeamento Florestal  
O treinamento técnico SAR 
para Mapeamento Florestal 
será organizado pela ONF 
International em parceria com 
os servicos florestais de 
Suriname e Amapá em 
Novembro de 2014, e no 
Guiana em Janeiro 2015. O 
programa, termos de referência 
e tutorais SAR são disponíveis 
no site do projeto REDD+ para 
o Escudo das Guianas. 
A sessão de treinamento 
técnico SAR para mapeamento 
florestal tem como objetivos o 
reforçamento das capacidades 
técnicas regionais no 
processamento de imagens 

SAR, a produção de um 
primeiro mapa de 
Uso/Cobertura do Solo para 
cada país, e iniciar um trabalho 
colaborativo para a produção 
de mapas coerentes e 
unificados para todo o Escudo 
das Guianas em escala 
regional. 
Ver mais 
 
Monitoramento dos impactos 
da exploração de ouro em 
escala regional no Escudo 
das Guianas  
O primeiro treinamento 
acontecerá na última semana 
de Novembro em Caiena. O 
acordo com Airbus avançou 
bem, e imagens SPOT serão 
recebidas. Este trabalho esta 
sendo feito em colaboração 
com a WWF Guianas.  
Ver mais 
 
Plano de Treinamento e 
Transferência de Tecnologia 
(TTT) para Janeiro-Junho 
2015  
O Comitê Gestor irá aprovar 
um novo plano TTT em Janeiro 
de 2015. Idéias para o 
conteúdo desse plano TTT são 
bemvindas. 
Ver mais 
 
Tabela comparativa para 
MRV 
Por favor, tomar alguns 
minutos para verificar as 
informações da tabela 
comparativa e informarnos se 
algum dado precisa ser 
atualizado para o seu país. 
 

Novos membros da equipe 
Dois novos membros juntaram-
se a equipe do projeto : 
 
� Christelle NDAGIJIMANA, 

como Ponto focal para 
Amapá com base em 
Macapá, desde Setembro 
2014 

 
� Mathieu RAHM, como 

Responsável de projeto e 
Ponto Focal para Guiana 
com base em Caiena, a 
partir de Novembro 2014. 

 
Notícias de outros na região 
 
Cartográfia participativa em 
3D no Suriname  
REDD+ incentiva a regulação 
fundiária, bem como o 
envolvimento de comunidades 
locais em monitoramento 
florestal e planejamento 
territorial. Uma das 
ferramentas que pode ser útil 
para esse fim é a modelagem 
participativa em 3D (P3DM), 
um método de mapeamento 
que integra o conhecimento 
espacial local com dados de 
elevação e processamento 
GIS. 
No Suriname, um projeto 
P3DM está sendo 
implementado em parceria com 
as comunidades Saramaccan, 
que moram em aldeias ao 
longo do Rio Suriname. As 
institutions envolvidas são 
Tropenbos International 
Suriname (TI-S), em parceria 
com o Technical Centre for 
Agricultural and Rural 

http://reddguianashield.forumactif.org/
http://reddguianashield.com/forum-3/
http://reddguianashield.com/trainings/sar-technical-training-for-forest-mapping/
http://airbusdefenceandspace.com/
http://www.wwfguianas.org/
http://reddguianashield.com/studies/gold-mining-impact-monitoring-at-the-guiana-shield-regional-scale/
http://reddguianashield.com/trainings
http://reddguianashield.com/studies/
http://reddguianashield.com/studies/
http://www.iapad.org/p3dm_guiding_principles_2010_en.htm
http://www.tropenbos.org/country_programmes/suriname
http://www.onfinternational.org/pt/
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Cooperation (CTA). Um 
primeiro mapa participativo em 
3D foi elaborado para 14 
aldeias e o projeto continua 
para as áreas vizinhas. 
Ler mais sobe o projeto P3DM 
em Suriname aqui. Acessa um 
kit de treinamento P3DM aqui.  
 
Encontro do Clube Clima na 
Guiana Francesa  
Após a reunião do dia 12 de 
Setembro em Caiena 
organizada pela OREDD 
(Energía e Desenvolvimento 
Sustentável na Guiana 
Francesa), o relatório dessa 
reunião encontra-se agora 
online, bem como as 
apresentações feitas neste dia. 
Todos os documentos estão 
em Francês.  
Ver mais 
 
Economia Verde no Amapá  
O Instituto Estadual de 
Florestas(IEF) deu início a um 
trabalho de criação de bases 
para o desenvolvimento de uma 
economia verde no Amapá, 
passando pela incorporação de 
serviços ambientais nos 
programas de desenvolvimento 
rural que já são executados no 
Estado, como  o ProExtrativismo 
e o Programa Territorial da 
Agricultura Familiar (Protaf). No 
ambito dessa incorporação, uma 
Oficina foi organizada no inicio 
de Outubro sobre o tema do 
sistema de MRV do estado, e no 
dia 16 de Outubro, a Secretaria 
de Estado do Meio Ambiente 
(SEMA/AP) e o Instituto Estadual 
de Floresta (IEF/AP) 
promoveram um Seminário para 
Definir uma Linha de Base para 
REDD+ no Estado do Amapá. 
A Linha de Base do 
Desmatamento é necessária 
para uma série de Projetos e 
Atividades do Estado que busca 
consolidar uma estratégia de 
desenvolvimento associado à 
sustentabilidade da floresta. 

Além da SEMA e do IEF, nesse 
seminário eram representadas 
varias instituções ambientais 
atuando no estado, tal 
como Ativos sociambientais, 
IDESAM, Biofílica, EMBRAPA, 
RURAP, UNIFAP e ONF 
International. 
Além de apresentações e 
discussões sobre os 
fundamentos REDD+ no Estado 
do Amapá, propostas de linha de 
base e dados de desmatamento 
no Estado, esse seminário 
permitiu discutir diretamente com 
o VCS sobre o assunto, e dar 
bases para a definição dessa 
linha de base. 
Ler mais sobre Economia verde 
no Amapá. 
 
Simpósio sobre áreas 
protegidas do Escudo das 
Guianas  
Na ocasião do seu 50º 
aniversário, SEPANGUY, em 
parceria com o Guiana Shield 
Facility (GSF) organizou um 
simpósio sobre áreas 
protegidas do Escudo das 
Guianas em Caiena, Guiana 
Francesa, entre os dias 10 e 
15 de Outubro de 2014. 
O objetivo principal desse 
simpósio foi a apresentação de 
dados e exemplos ilustrativos 
das contribuções 
socioeconômicas das áreas 
protegidas dentro do Escudo 
das Guianas, e um 
acompanhamento do Plano de 
Ação Kurupukari nos 
corredores de biodiversidade 
do Escudo das Guianas. 
Ver mais 
 
Encerramento do Programa 
do CI "Desmatamento 
Evitado no Escudo das 
Guianas" 
O Programa "Desmatamento 
Evitado no Escudo das 
Guianas", implementado por 
Conservation International (CI) 
e financiado pelo Banco de 

Desenvolvimento Alemão 
(KfW), apoiou a preparação do 
REDD+ e o manejo das áreas 
protegidas em toda a região do 
Escudo das Guianas desde 
2010. O objetivo principal do 
projeto é reduzir as emissões 
potenciais de gases de efeito 
estufa e proteger os habitats 
naturais desenvolvendo uma 
visão integrada a escala 
regional para preservar as 
florestas tropicais primárias do 
Escudo das Guianas. O projeto 
KfW terminará em Dezembro 
de 2014. CI continuará de 
apoiar o projeto REDD+ para o 
Escudo das Guianas, 
considerando-o como um canal 
de prorrogação das realizações 
do projeto KfW. Ler mais sobre 
essas realizações aqui. 
 
Noticias exteriores e 
ferramentas 
 
Fórum Global de Paisagens 
2014 
O Fórum Global de Paisagens 
2014 acontecerá em Lima, 
Peru nos dias 6 e 7 de 
Dezembro de 2014 em paralelo 
com a COP20 da UNFCCC.  
Ver mais 

Publicações e outras 
ferramentas úteis 
 
Sourcebook: Monitoramento 
da Biodiversidade para 
REDD+ 
Publicado por ZSL (Zoological 
Society of London) em parceria 
com GIZ, ele apresenta 
estudos de caso, por exemplo 
em Fiji, Vietnã e Filipinas 
através de projetos/programas. 
Contribuindo para alcançar a 
meta de múltiplos benefícios 
através de REDD+, o 
Sourcebook quer responder a 
três questões-chave : Por que 
monitorar a biodiversidade 
para REDD+? O que 
monitorar? Como fazer o 

http://cta.int/en/about/who-we-are.html
http://cta.int/en/article/2014-10-10/cta-funded-3d-map-helping-tribe-document-and-articulate-their-traditional-knowledge.html
http://pgis-tk-en.cta.int/
http://www.oredd-guyane.fr/mission-carbone-et-climat/actualites/117-premiere-reunion-du-club-climat-guyane
https://drive.google.com/a/onfinternational.org/folderview?id=0Bz0SWLZfO6q1T0pZdndtc1hNTjQ&usp=sharing
http://pubs.iied.org/pdfs/16575PIIED.pdf?
http://pubs.iied.org/pdfs/16575PIIED.pdf?
http://www.sepanguy.com/
http://www.guianashield.org/
http://www.guianashield.org/index.php/home/announcements/292-symposium-on-protected-areas-of-the-guiana-shield
http://www.conservation.org/Pages/default.aspx
https://www.kfw-entwicklungsbank.de/International-financing/KfW-Entwicklungsbank/
https://reddguianashield.files.wordpress.com/2014/10/sheet-for-newsletter_onfi.pdf
http://asiapacific.mtnforum.org/content/2014-global-landscapes-forum
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monitoramento? Apoiando-se 
na literatura e contribuções de 
vários perítos, o Sourcebook 
fornece um quadro simples 
para responder a essas 
questões. Relatórios das 
metodologias-chave para 
monitoramento são 
apresentadas com guia de 
boas práticas, e estudos de 
caso práticos a partir de 
projetos REDD+ e florestais do 
mundo inteiro.  

Baixar o Sourcebook 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

http://www.zsl.org/sites/default/files/media/2014-10/ZSL_GIZ_REDD_Sourcebook_2014_0.pdf
http://www.zsl.org/sites/default/files/media/2014-10/ZSL_GIZ_REDD_Sourcebook_2014_0.pdf
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

