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Terceiro Comitê Gestor 

Contexto 

O Escudo das Guianas é um dos maiores blocos de floresta tropical primária do mundo. Coberta em 
aproximadamente 90% por 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 uniu ao grupo. O objetivo do projeto é fornecer informações e instrumentos para que 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 históricos diferenciados 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 (estoque 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.), o Fundo Francês para o Meio Ambiente Mundial (FFEM, € 1 
mi), a 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 iniciou oficialmente em 
janeiro de 2013.  

Objetivos 

O Terceiro Encontro do Comitê Gestor aconteceu na sede do Instituto de Pesquisas para o Desenvolvimento 
(Institut de Recherche pour le Développement -IRD) em Caiena, Guiana Francesa, nos dias 2 e 3 de junho de 2014. 
No dia 1º de junho houve uma visita de campo a um lote de Exploração Florestal de Baixo Impacto. Este evento foi 
organizado pela equipe do projeto e contou com o apoio dos serviços florestais da Guiana Francesa, Office National 

des Fôrests Guyane (ONF-G).  

No dia 2 de junho, os membros do Comitê Gestor (CG) tiveram a oportunidade de discutir as abordagens regionais 
para o REDD+ no Escudo das Guianas e os Grupos Técnicos de Trabalho do projeto. No dia 3 de junho, os membros 
do CG focaram o debate nos seguintes tópicos dentro do âmbito do projeto REDD + para o Escudo das Guianas: 
apoio técnico a nível nacional “à la carte”; capacitação e transferência tecnológica; diálogo regional sobre o REDD+; 
e gestão do projeto.  



REDD+ para o Escudo das Guianas  3 
Relatório do 3

o
 Comitê Gestor -  2 e 3 de junho de 2014, Caiena 

O principal objetivo do Terceiro Encontro do Comitê Gestor foi o de oferecer um fórum onde todos os membros do 
CG pudessem ser informados sobre os avanços do projeto desde o último encontro e onde se discutisse o 
direcionamento do trabalho futuro do projeto. Os seus objetivos específicos foram: 

� Apresentar e validar os avanços realizados pela equipe do projeto desde o último encontro do 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 assim como o orçamento a ser autorizado até o 
próximo encontro do CG;  

� Fortalecer a perspectiva regional entre os países/estados envolvidos e incrementar a troca de 
informações. 

Agenda 
 

2 de junho, 2014  
 

8:45 Encontro no hall do hotel e saída para a sede da reunião 

9:00 – 9:30 Café da manhã de boas-vindas 

9:30 – 10:00  Considerações de Boas-vindas  

 SESSÃO 1 – ABORDAGEM REGIONAL PARA O REDD+ NO ESCUDO DAS GUIANAS 

10:00 – 10:15 Introdução à sessão 

10:15 – 11:15 
Breves apresentações pelos países sobre sua situação, arranjos institucionais e 
desenvolvimento em termos de Preparação para o REDD+  

11:15 – 11:35 Apresentação do REDD+ para o projeto do Escudo das Guianas  

11:35 – 11:55 Apresentação das atividades da WWF Guianas relacionadas ao REDD+ 

11:55 – 12:15 Apresentação das atividades da CI relacionadas ao REDD+ no Escudo das Guianas 

12:15 – 13:15 Almoço 

13:15 – 13:35 Apresentação das atividades do Guiana Shield Facility, GSF  

13:35 – 13:55 
Apresentação do Observatório de Floresta Tropical Manejada, Tropical Managed Forest 

Observatory (CIRAD) 

13:55 – 14:30 Discussão do Painel 

 SESSÃO 2 – GRUPOS TÉCNICOS DE TRABALHO 

14:30 – 14:45 Introdução à sessão 

14:45 – 15:15 
Apresentações do 2º e 3º Encontros do Grupo de Trabalho e discussões sobre o 4º Encontro do 
Grupo de Trabalho 

15:15 – 15:30 Intervalo 

15:30 – 16:15 Situação orçamentária e da agenda - Discussões   

16:30 – 17:00 Conferência de imprensa 

17:00 Transporte para o hotel 

20:00 Jantar social 
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3 de junho, 2014  
 

8:00 Encontro no hall do hotel e saída para a sede da reunião 

8:30 – 8:45 Introdução ao segundo dia de discussões 

 SESSÃO 3 – APOIO TÉCNICO NACIONAL “À LA CARTE”  

8:45 – 9:00 Introdução à sessão 

9:00 – 9:35 Apresentação dos resultados do Suriname decorrentes do apoio técnico “à la carte” 

9:35 – 10:00 Atualização do apoio técnico “à la carte” à Guiana Francesa, ao Amapá, e à Guiana 

10:00 – 10:30 Situação orçamentária e de agenda 

10:30 – 10:45 Intervalo para café 

 SESSÃO 4 – CAPACITAÇÃO E TRANSFERÊNCIA TECNOLÓGICA 

10:45 – 11:00 Introdução à sessão 

11:00 – 11:30 
Apresentação do plano de 6 meses de Capacitação e Transferência Tecnológica – Orçamento e 
atividades agendadas 

11:30 – 12:00 Discussão 

12:00 – 12:45 Almoço 

 SESSÃO 5 – DIÁLOGO REGIONAL SOBRE O REDD+ 

12:45 – 13:00 Introdução à sessão 

13:00 – 13:45 
Desenvolvimento de Modelos de Desmatamento Futuro para alimentar o diálogo regional – 
apresentação de projetos de Doutorado e discussão 

13:45 – 14:15 Pesquisas regionais – apresentação e discussão  

14:15 – 14:45 Base de dados GIS regional – apresentação e discussão  

14:45 – 15:15 Instrumentos e políticas de compartilhamento de dados – apresentação e discussão  

 SESSÃO 6 – ENCERRAMENTO 

15:15 – 15:30 Situação geral do orçamento  

15:30 – 15:45 Informações sobre a situação dos Recursos Humanos 

15:45 – 16:00 Próximo Encontro do Comitê Gestor (data e lugar) 

16:00 – 16:15 Encerramento 

16:15 – 17:00 Café de despedida 

 

Participantes 

Membros Ativos do Comitê Gestor 
Nome Cargo Instituição 

Pearl JULES 
Diretor de Pesquisa e 
Desenvolvimento 

SBB, Suriname 

Haidy LEPELBLAD 
Coordenador de Projeto 
REDD+ 

NIMOS, Suriname 
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Karlon WARDE Responsável de Projeto GFC, Guyana 

Lana OLIVEIRA 
Gestora de Serviços 
Ambientais 

IEF, Amapá (Brasil) 

Claudia FUNI 
Coordenadora da Unidade de 
Geoprocessamento 

Secretaria do Meio Ambiente do Estado do 
Amapá, Brasil (SEMA) 

Nicolas KARR 
Diretor Executivo 
Diretor de Projetos da ONF 

ONF-Guyane, França 

Hélène SIRDER Vice-presidente Région Guyane, França -– DOADOR 

Ludovic COCOGNE  Diretor pela Guiana Francesa AFD / FFEM – DOAOR 

Laura MIRÉ Diretora de Projeto STC / INTERREG – DOAOR 

Observadores do Comitê Gestor 
Nome Cargo Instituição 

Sofie RUYSSCHAERT Diretora de Biodiversidade WWF Guianas 

Dianne BALRAJ Coordenadora de políticas Conservation International Guyana 

Patrick CHESNEY Assessor Técnico Principal  Guyana 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 

Rachida LE JEANNIC Auxiliar da Diretora do Projeto ONF International 

Participantes Adicionais das Instituições Participantes no Comitê 
Nome Instituição 

Rene SOMOPAWIRO SBB, Suriname 

Arno AMATKASANPAWIRO SBB, Suriname 

Martin PERRIER ONFI, França 

Caroline ABT AFD / FFEM, França 

Romy HENTINGER AFD / FFEM, França 

Benjamin OUILIAC Région Guyane, França  

Bruno HERAULT  CIRAD, França 

Jean-Luc SIBILLE ONF-Guiana Francesa, França 
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Laurent DESCROIX ONF-Guiana Francesa, França 

Khadija MUSA PNUD, Guiana 

Camille DEZECACHE CIRAD, França 

 

Acesso aos materiais do Comitê Gestor 

Todas as apresentações feitas durante o 3º Encontro do Comitê Gestor, assim como outros materiais relevantes, 
podem ser baixados no site:  

� http://reddguianashield.com/steering-committee/third-steering-committee-meeting/  

 

Resumo e Resultados das Sessões 
 

1 de junho, 2014 
 
A ONF-G/ONFI organizaram uma visita de campo para os membros do Comitê Gestor no dia 1° de junho, em 
colaboração com a empresa madeireira Société Forestière Amazonia. Esta visita ofereceu uma oportunidade para 
explicar aos colaboradores como são executadas as práticas de manejo florestal da ONF na Guiana Francesa com a 
visita de a um sítio de Exploração Florestal de Baixo Impacto. 

 
2 de junho, 2014 

Introdução 
 
O evento se iniciou com as palavras de boas-vindas de Hélène Sirder, Vice-presidente da Région Guyane. Ela se 
referiu à importância de se tratar das questões sobre mudanças climáticas na região e sobre a potencial 
contribuição do projeto a esse assunto. Seguiram-se as observações de Ludovic Cocogne, Diretor da AFD para a 
Guiana Francesa, quem sublinhou o fato das mudanças climáticas serem parte da estratégia da AFD, que tem 
apoiado vários projetos na América Latina, reforçando a importância da troca de experiências que o projeto 
promove. Finalmente, Nicolas Karr, Diretor da ONF Guyane, igualmente deu as boas-vindas a todos os participantes 
e sublinhou a importância dos encontros do Comitê Gestor no contexto do projeto, sendo este particularmente 
relevante devido à presença de representantes de todas as agências doadoras. 
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SESSÃO 1 – Abordagem Regional para o REDD+ no Escudo das 
Guianas 
 
A sessão iniciou com uma apresentação introdutória dos representantes de cada país relativa à situação dos países, 
a sua organização institucional e o desenvolvimento alcançado em termos de Preparação para o REDD+. 
 
Haidy Lepelblad, NIMOS, primeiramente mostrou informações sobre o projeto de transição NIMOS REDD+. O 
projeto terá duração de 9 meses, e deverá ser concluído em poucos meses, com um orçamento de $ 490.000,00 
provenientes das NU REDD, PNUD, GSF, WWF Guianas, FCPF, CI Suriname. O objetivo é implementar a capacitação 
no âmbito do NIMOS, envolver as partes interessadas, criar uma consciência pública (incluindo os diferentes 
idiomas locais), estabelecer um plano de levantamento de recursos e contribuir para a implementação do R-PP. Até 
a data foram organizados diversos eventos e treinamentos variados relacionados ao REDD+. O projeto permitiu 
ainda veicular spots sobre o assunto na TV e na rádio assim como a criação de uma página web sobre o REDD+.  A 
equipe da NIMOS foi reforçada com a incorporação de novos contratados e por meio de treinamentos. 
 
Lana Oliveira, IEF, ressaltou que em 2012 foi criado o grupo de trabalho sobre as mudanças climáticas e os serviços 
ecossistêmicos. O intuito era o de desenvolver um quadro legal para o Estado sque tratasse das mudanças 
climáticas e dos serviços ecossistêmicos. Como resultado desse processo, foi elaborado um documento no final de 
2013 e, desde então, tem se aguardado a sua ratificação por parte do governo do Estado. A lei institucionaliza as 
mudanças climáticas e serviços ecossistêmicos no Estado incluindo as agências de manejo, ferramentas de 
incentivo econômico, de planejamento e outras. Nesse interim, outros projetos contribuíram para a avaliação dos 
estoques de carbono e outros produtos florestais no Estado, tais como o projeto Carbono Cajari, que mapeou e 
avaliou os estoques de carbono de 70.000 castanheiras, ou o Pro-extrativismo, que busca capacitar os produtores 
locais para o exercício de práticas sustentáveis. Os próximos passos deverão ser a incorporação dos serviços 
ecossistêmicos nos programas públicos por meio de uma abordagem jurídica, o monitoramento dos estoques de 
carbono na Floresta Estadual Flota, e a publicação de um nível de referência do Estado por meio da atualização da 
política de PPCD-AP. Diferentes Estados têm tido iniciativas similares na implementação do REDD+, porém não 
existe um marco nacional até o momento. 
 
Benjamin Ouiliac, Région Guyane, iniciou ressaltando a situação singular da Guiana Francesa dentro da América do 
Sul, pois se trata do único território na região que faz parte do anexo 1 do Protocolo de Kyoto e, por tanto, não tem 
acesso aos benefícios do REDD+. Representa aproximadamente 1/3 da superfície florestal da França e a maior 
parte das suas emissões de CO2 provêm das mudanças no uso da terra devido à pressão crescente sobre a floresta.  
Como se trata de um território HFLD, existe um debate concreto sobre o REDD+ na Guiana Francesa apesar de 
existir uma impossibilidade administrativa. Este é o motivo pelo qual o apoio técnico “à la carte” para a Guiana 
Francesa tem como objetivo adaptar o processo do REDD+ ao contexto específico local da Guiana Francesa e ao 
mesmo tempo aprender com as experiências dos parceiros amazônicos, ao propor uma ferramenta específica para 
o contexto administrativo francês que seja similar aos mecanismos de flexibilidade do Protocolo de Kyoto e 
aproveite os recursos do próximo programa da UE. 
 
Karlon Warde, GFC, informou aos participantes o atual andamento do REDD+ na Guiana. A última versão do R-PP 
foi entregue em dezembro de 2012 e encontra-se disponível online. O governo tem se posicionado a favor do 
REDD+ e o país iniciou recentemente a implementação do FCPF por meio do IDB. O setor florestal representou o 
3,86% do PIB em 2007. A mineração é de longe o vetor responsável pelo maior índice de desmatamento no país. O 
setor de exploração de ouro tem desempenhado um papel cada vez mais relevante no desenvolvimento da Guiana, 
com uma produção que alcançou níveis sem precedentes em 2012, chegando a representar 10,6% do PIB anual do 
país. O governo da Guiana adotou diferentes iniciativas para monitorar e minimizar os impactos relacionados à 
mineração que incluíram: um Documento Estratégico Estrutural e um Plano Estratégico para o período de 2013-
2018 para atender às questões relativas ao meio ambiente e aos recursos naturais dentro das atribuições da LCDS 
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da Guiana; um comitê criado em 2009 elaborou recomendações ao gabinete do governo sobre a gestão dos 
conflitos sobre uso da terra e outras questões, que incluem a abordagem das questões de mineração dentro de 
temáticas mais amplas; o desenvolvimento e a implementação de Códigos de Práticas em Mineração; a criação de 
uma escola de mineração em 2012. Um sistema MRV está em operação desde 2010 e é melhorado continuamente. 
A agência focal para as mudanças climáticas é a Agência de Mudanças Climáticas dentro do Gabinete da 
Presidência, enquanto que os Serviços Florestais da Guiana (GFC), assim como o secretariado do REDD+, é o órgão 
responsável pela administração do Serviço Florestal do Estado e pela implementação dos aspectos técnicos do 
REDD+. O Comitê Gestor do sistema MRV (formado por diferentes participantes) tem a função de supervisor global 
e de coordenação do desenvolvimento e implementação dos sistemas MRV.  Como resultado de um acordo com a 
Noruega, o governo recebe recursos com base no desempenho positivo dos indicadores, e a Guiana não 
necessariamente precisa manter os índices de desmatamento devido à mineração abaixo de um nível em 
particular, sendo importante apenas o índice geral. 
 
A seguir, Nicolas Karr, ONF Guiana Francesa, prosseguiu com uma breve apresentação sobre o projeto REDD + para 
o Escudo das Guianas.  Este projeto envolve de forma direta 8 organizações em 4 países parceiros, além de 
diferentes observadores e doadores, e conta com um programa de implementação que deverá se estender até 
2015. Todos os parceiros encontram-se inseridos no mesmo contexto regional da eco-região do Escudo das 
Guianas, no entanto, cada país conta com as suas particularidades, inclusive quanto ao nível de avanços com 
relação ao REDD+. Deste modo: 

� O projeto pretende capitalizar os pontos fortes de cada um e facilitar o compartilhamento de experiências, 
dados e de conhecimento para reforçar mutuamente os países e encorajar um diálogo regional sobre a 
redução do desmatamento e o planejamento do uso do solo.  

� Para atingir esses objetivos, o projeto se concentra em três componentes, cada um com seus objetivos 
específicos:  

� Avaliação e monitoramento da cobertura florestal e dos estoques de carbono; 
� Avaliação e monitoramento dos vetores de desmatamento;  
� Modelagem de desmatamento futuro para ajudar na tomada de decisões; 

� Estes três componentes são implementados por meio de uma abordagem de trabalho adaptada para 
atender aos contextos nacionais e regionais, especificamente atuando por meio de 4 canais diferentes: 

� Apoio Técnico a nível nacional "à la carte"; 
� Ferramentas Regionais e Diálogo; 
� Grupos Técnicos de Trabalho; 
� Capacitação e Transferência Tecnológica; 

� A ONF Guiana Francesa é a agência encarregada deste projeto, enquanto que a ONFI é a sua parceira 
operacional. A ONFI tem a sua diretoria de projeto baseada em Caiena, além dos pontos focais no Amapá, 
no Suriname e na Guiana. O fundo total disponível para o projeto é de € 2.739.000.   

 
Dando continuidade à agenda, a reunião continuou com a apresentação de Sofie Ruysschaert, quem apresentou as 
atividades relacionadas ao REDD+ pela WWF Guianas.  

� A região tem altos índices de biodiversidade, propicia o sequestro de carbono em grande escala e é uma 
enorme fonte de água doce. A exploração de ouro e a construção de estradas e de barragens são dois dos 
grandes desafios sobre o capital florestal da Guiana.  

� No geral, o objetivo das atividades da WWF Guianas são o fortalecimento da governança e do controle; o 
incremento no número de áreas protegidas em terra e no mar; um melhor planejamento das atividades de 
exploração de ouro e a proibição do uso de mercúrio; a mitigação dos impactos da construção de 
infraestrutura; maior controle sobre a caça ilegal e invasão de terras; incentivar o uso sustentável e a 
produção responsável; e alcançar estilos de vida de baixo consumo.  

� Para o Suriname, eles têm promovido o REDD+ como uma ferramenta de planejamento do uso sustentável 
do solo e manejo de áreas protegidas através de diversas iniciativas, tais como, o apoio a um processo de 
consulta nacional dos participantes, a coleta de informações de base durante a execução do projeto piloto 
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do Inventário Florestal Nacional por parte do Serviço Florestal do Suriname, SBB, e o desenvolvimento de 
um mapa de estradas para práticas seguras de uso da terra, entre outras.  

� No âmbito da Guiana, foi oferecido apoio a um projeto MRV em uma comunidade indígena, assim como a 
medição dos avanços por parte da GFC em termos de preparação para a implementação do REDD+ dentro 
do acordo Guiana/Noruega e uma pesquisa sobre a restauração de biomassa/carbono em florestas com 
exploração seletiva de madeira, entre outras medidas. 

� Quanto à Guiana Francesa, a WWF Guianas participou na pesquisa de estoques de carbonos na reserva 
natural de Trésor e no desenvolvimento de uma ferramenta educativa sobre o carbono florestal e de 
trilhas que exemplifica in situ as dinâmicas de carbono florestal.  

� WWF Guianas se foca nas atividades de exploração de ouro como uma ameaça regional às florestas. Por 
esse motivo tem trabalhado com os governos para apoiar a proibição do uso de mercúrio por meio da 
adoção da Convenção de Minamata e na procura de alternativas à exploração ilegal de ouro e técnicas que 
dispensem o uso de mercúrio. Monitorou ainda os impactos regionais da atividade de exploração de ouro. 
Seria relevante discutir como este monitoramento poderia ser incorporado no contexto do projeto de 
REDD+ para o Escudo das Guianas. 

 
Em seguida, Dianne Balraj apresentou as atividades da CI Guyana – outro observador do REDD+ para o Escudo das 
Guianas – no contexto do REDD+. 

� Um documento fundamental ao trabalho desenvolvido pela CI Guyana é aquele que se refere à estratégia 
de desenvolvimento de baixo carbono (LCDS, na sua sigla em inglês) intitulado “Transforming Guyana´s 
economy while combatting climate change” (Transformando a economia da Guiana e enfrentando as 

mudanças climáticas ao mesmo tempo) elaborado em 2009, que integra o desenvolvimento econômico, 
um plano nacional de REDD+ e um sistema MRV.  

� O trabalho da CI Guyana incluiu: uma reforma legislativa, que permita o financiamento de investimentos 
públicos, o estimulo da colaboração regional, proporcionando uma "Liderança de Pensamento" (Thought 

Leadership, em inglês) por meio de consultorias e de artigos técnicos relevantes, promovendo um 
desenvolvimento verde por meio do uso sustentável do solo. As prioridades do seu plano de trabalho 
encontram-se no setor extrativo, no uso sustentável do solo e a gestão integrada dos recursos naturais, 
assim como o apoio às atividades de REDD+. 

� Quanto à mineração, a CI compreende se tratar de um setor importante para a Guiana devido à sua 
participação majoritária no PIB. No entanto, deve-se ir além do PIB como único indicador do bem-estar 
humano, pois o setor deve contribuir para o bem-estar geral. As atividades extrativistas reduzem o capital 
natural e produzem impactos sociais. É importante garantir que os ingressos sejam investidos na 
comunidade e no capital humano, permitindo que o governo supervisione de forma efetiva o setor e 
fazendo com que os mineradores trabalhem de acordo com as boas práticas. Do ponto de vista de uma 
perspectiva regional, existe pouca colaboração e uma baixa governança, porém há espaço para se criar 
oportunidades e políticas unificadas e de financiamento. 

� No nível regional, a CI Guyana tem estado envolvida principalmente em duas iniciativas: O “projeto de 
desmatamento evitado”, em colaboração com o KfW, que promoveu um intercâmbio técnico regional, 
facilitou a participação regional em reuniões de alto nível e a modelagem de cenários regionais; e a 
“Ampliação da participação de atores informados no REDD+”, em colaboração com o Departamento de 
Estado dos EUA, cujo objetivo é de ampliar e fortalecer o engajamento de participantes bem informados 
nos programas nacionais de Preparação para o REDD+. 

 
Posteriormente, foi a vez de Patrick Chesney apresentar as atividades que o Guiana Shield Facility, (Centro do 
Escudo das Guianas, em português) GSF, está executando com relação ao REDD+. 

� O Escudo das Guianas compreende uma área de 2,7 milhões de km
2
 com um baixo índice populacional, 

mas uma ampla riqueza cultural. O Escudo representa o maior complexo ininterrupto de floresta tropical 
primária com altos índices de biodiversidade, 10-15% da água doce do planeta e valores de sequestro de 
carbono de aproximadamente 500 milhões de t/ano. 
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� Em escala nacional ou local, o GSF tem apoiado diferentes projetos cujo impacto se faz sentir na região: 
� Suporte Técnico para a Incorporação de Serviços Ambientais nos programas de estado, no 

Amapá, Brasil;  
� Cartografia digital hidrogeomorfológica do Escudo das Guianas – insumos para a gestão dos 

recursos naturais; 
� Diagnóstico da produção alimentar e criação de banco de sementes e viveiro de árvores nativas 

para uso alimentar e medicinal junto às comunidades indígenas em São Gabriel da Cachoeira – 
Amazonas – Brasil 

� Fortalecimento da governança das comunidades indígenas da Selva de Matavén para a tomada 
de decisões participativas orientadas à conservação do meio ambiente e da biodiversidade 
(Colômbia) 

� Fortalecimento da Capacidade Técnica da Guiana para a implementação de um sistema MRV e 
outras atividades relativas ao REDD+; 

� Conceitos Comunitários e Comunicados para o Entendimento do REDD+ e sistemas MRV na 
Guiana; 

� Suporte nacional para a Elaboração de uma Proposta de Preparação para o REDD+ no Suriname;    
�  O aprofundamento na crescente conscientização e envolvimento das partes interessadas no 

REDD+, na capacitação no âmbito do Ponto Focal Técnico (a rigor, NIMOS) e outras instâncias 
como Assistentes de REDD+ e Comunidade de Grupos Majoritários;  

� Kit de ferramentas de Culturas Sensíveis para Comunidades Indígenas no Suriname; 
� Desenvolvimento de um manual culturalmente adequado sobre REDD+ para comunidades 

indígenas no Suriname, com o emprego de técnicas de cooperação horizontal; 

� No total, a alocação de recursos para os projetos dos países foi de $ 1.801.163 totalizando uma média de $ 
450.000 por país; A Guiana Francesa não pode receber recursos do GSF nem tampouco foram 
disponibilizados recursos para a Venezuela; 

� O GSF tem igualmente apoiado iniciativas e pesquisas em escala eco regional, a saber: 
� O Congresso Internacional sobre Biodiversidade, a Fundação do Escudo das Guianas para a 

Biodiversidade, a Sociedade Internacional de Biodiversidade do Escudo das Guianas;  
� Uma base de dados interdisciplinar em funcionamento (Atlas do Escudo das Guianas) que 

relaciona as informações sobre biodiversidade, iniciativas para a conservação, socioeconomia, 
recursos naturais, desenvolvimento, etc., para o Escudo das Guianas;  

� Uma pesquisa sobre a Avaliação da Exploração de Ouro em Pequena Escala; 
� Uma pesquisa sobre Atualização sobre o Estabelecimento de Prioridades para a Conservação; 
� Uma pesquisa sobre Avaliações de Gênero e Biodiversidade; 

� Neste interim, foram criadas e foi prestado apoio a várias parcerias assim como iniciativas com diversas 
instituições na região em benefício da sensibilização, da construção do conhecimento e da colaboração 
transfronteiriça. Isso inclui 3 iniciativas recentes: FORESEEN (Rede de Intercâmbios em Silvicultura e 
Sensoriamento Remoto), WAVINGS (Rede de Pontos de Vista e Informações sobre a Água no Escudo das 
Guianas), e os Corredores de Biodiversidade no Escudo das Guianas.  

 
Bruno Herault, CIRAD, ofereceu depois disso uma apresentação na qual tratou sobre o Observatório de Florestas 
Tropicais Manejadas (TmFO), uma nova ferramenta de pesquisa para tratar do futuro das florestas exploradas. 

� Enquanto a maior parte do nosso conhecimento sobre as florestas tropicais provém de pesquisas 
desenvolvidas em florestas primárias, as florestas tropicais alteradas e manejadas (extração madeireira + 
silvicultura) cobrem áreas maiores do que as primárias e, até então, não possuem nenhuma rede regional 
a elas dedicada. 

� A extração de madeira seletiva nos trópicos conta com a regeneração natural, se centra exclusivamente na 
madeira, frequentemente conta com pouco planejamento e com a produção de altos danos, e está 
baseada na simples regra de apenas explorar as espécies com diâmetro à altura do peito acima de um 
certo valor, com um ciclo de rotatividade de 35 a 60 anos. As florestas exploradas podem ainda conter 
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altos índices de estoques de carbono e de biodiversidade. Após a sua exploração, os recursos madeireiros 
levam muito tempo para se recuperar, pois as árvores de maior valor comercial têm um índice de 
crescimento muito baixo. As alternativas são ou a recuperação dos espécimes retirados, ou a mudança da 
exploração para outras espécies comerciais.  

� TmFO é uma rede pan-tropical iniciada em meados de 2012 que abrange 3 continentes, 9 países, 117 
institutos de pesquisa e 40 pesquisadores. 24 campos experimentais e 490 lotes. Conta com um 
orçamento anual de $ 150.000. Com foco na Amazônia, estão sendo desenvolvidas pesquisas em 245 
sítios. 

� O compartilhamento e o fluxo de informações seguem um protocolo de participação de forma a evitar 
problemas de centralização de dados provenientes de tentativas anteriores de formação de redes. No 
TmFO os dados permanecem com a organização que os elaborou e para cada tópico existe uma equipe de 
pesquisadores que os analisam. Quando resultados são obtidos (metadados), eles são partilhados com o 
resto da rede (pesquisa participativa – todos os membros da equipe participam em algum momento no 
trabalho). 

� Por este motivo, o objetivo do TmFO é o desenvolvimento de novas práticas florestais com base no 
conhecimento sobre o funcionamento das florestas manejadas, consolidando parcerias historicamente 
estabelecidas e tratando das questões importantes sobre o funcionamento das florestas, a sua degradação 
e práticas de manejo.  

 

Discussão sobre a importância de abordagens regionais no 
Escudo das Guianas 
 
A sessão foi concluída com um debate sobre a abordagem regional moderada por Martin Pierre, da ONFI. Os 
objetivos do projeto estão ancorados na abordagem regional e este debate tem acontecido desde os seus 
primórdios, o que permitiu que algumas readaptações ao projeto fossem realizadas. O objetivo do projeto é o de 
contar com uma abordagem não intrusiva para fortalecer as condições da região e alimentar a discussão sobre 
REDD+ no sentido de que os serviços florestais possam se posicionar melhor no debate/trabalho sobre as 
alterações climáticas.  É importante compartilhar as nossas perspectivas sobre as ferramentas regionais e o diálogo. 
A ONFI tem se envolvido nesse trabalho em outros lugares também. A bacia mediterrânea, por exemplo, conta com 
uma situação parecida com diversos países não incluídos no anexo 1 e com a Turquia numa situação particular. 
Neste caso, os países não discutiam a questão e, dessa forma, o trabalho da ONFI ajudou a integrar os esforços. Um 
outro exemplo é a bacia do Congo, onde a ONFI apoiou as negociações na obtenção de fundos do GEF para a 
implementação de cenários de emissão e equações alométricas. A possibilidade disso acontecer numa escala 
regional convenceu os doadores a apoiar o projeto. Na América Latina, medidas de colaboração parecidas podem 
ser úteis, na classificação do uso da terra, por exemplo. Como os parceiros têm reagido às apresentações até o 
momento? O que os parceiros consideram ser benefícios da escala regional, levando em consideração 
especificamente a construção de ferramentas comuns? 
 
Niolas Karr, ONF-G, iniciou afirmando que o Protocolo de Kyoto já oferece uma base para a discussão do assunto, o 
que interessa à ONF-G é o compartilhamento de práticas florestais e das metodologias de REDD+. Karlon Warde, 
GFC, mencionou a relevância do apoio da Noruega à Guiana no REDD+ e adicionou que a GFC também pode se 
beneficiar das tecnologias florestais dos parceiros vizinhos; a mineração, por exemplo, não é uma questão nacional, 
mas regional. Lana Oliveira, IEF, destacou que desde a visita de campo do dia anterior, o grupo vinha se 
beneficiando com o compartilhamento de conhecimento, especialmente sobre a Guiana Francesa, e que este 
conhecimento pode ser utilizado para implementar a silvicultura sustentável no Estado do Amapá. Pearl Jules, SBB, 
frisou que a assistência técnica fornecida neste projeto tem sido essencial. Patrick Chesney, GSF, complementou 
sobre a existência de uma oportunidade de progredir no evento organizado pelo Suriname sobre os impactos do 
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REDD+ no AFBT (HFLD, em inglês) e preparar um documento de síntese que sumarize todas as ferramentas 
fornecidas até o momento para demonstrar que o Escudo das Guianas merece uma consideração especial no 
contexto do REDD+ e para apresentar argumentos fundamentados para a preservação florestal. Este documento 
chegaria tarde demais para Lima, mas ainda em tempo para Paris. Benjamin Ouiliac, Région Guyane, informou que 
a Guiana Francesa organizou um Grupo de Trabalho sobre como a Région deveria se posicionar para o próximo COP 
e compartilhar informações sobre as atuais iniciativas para reduzir o desmatamento e aumentar a energia de 
biomassa. Ademais, A Guiana Francesa possui um canal privilegiado com o COP21, que pode ser utilizado, por 
exemplo, para a transmissão de um Livro Branco. 
 
Depois destas intervenções, Martin Perrier, da ONFI, prosseguiu questionando se uma posição política regional de 
AFBT teria o apoio dos governos nacionais. Para a COP21 a França terá uma posição neutral, como anfitriã, porém 
poderá ainda promover a sua própria agenda. Haidy Lepelblad, da NIMOS, esclareceu que os participantes não 
podem se comprometer em nome dos seus governos, mas que, como instituições nacionais eles trabalham com o 
REDD+ e estão envolvidos neste processo. Karlon Warde, da GFC, afirmou ainda que, do ponto de vista político, ele 
não pode especificar um posicionamento, no entanto, é possível uma posição comum para a região fosse útil a 
todos os países envolvidos. Lana Oliveira, do IEF, afirmou que no caso do Amapá é difícil falar sobre isso porque o 
Estado é apenas um dos vários que compõe a Amazônia brasileira. O Amapá tem trabalhado em colaboração com a 
Força Tarefa do GCF para fortalecer a posição do Brasil. Lana disse ainda que irá levar a proposta de volta para o 
Amapá para buscar um acordo em nível do Escudo das Guianas. Khadija Musa, do PNUD, chamou a atenção para o 
fato de que, ainda que se trate uma boa ideia, a mesma não vingará se não houver negociações com o Estado. 
Dianne Balraj, da CI, sugeriu que uma reunião sobre políticas poderia ser organizada, onde se discutiriam esses 
assuntos em detalhe para alcançar um acordo. Patrick Chesney, do GSF, concordou com a ideia e lembrou que 
existem já muitos dados acumulados que poderiam ser usados para dar suporte a este processo. Martin Perrier, da 
ONFI, concluiu afirmando que a ideia por detrás desta discussão foi justamente a de iniciar uma colaboração em 
nível político nesse assunto. É encorajador o fato de não ter havido uma posição claramente contrária por parte 
dos participantes sobre este tópico, de modo que a discussão continuará dentro do plano do projeto, inclusive na 
Sessão 5 deste documento, na apresentação das ferramentas regionais.  
 

SESSÃO 2 – GRUPOS TÉCNICOS DE TRABALHO 
 
Na segunda sessão se tratou dos Grupos Técnicos de Trabalho, que é um dos quatro canais de atividade centrais no 
quadro do projeto REDD + para o Escudo das Guianas. Sérgio Milheiras, da ONFI, mostrou como os Grupos Técnicos 
de Trabalho pretendem funcionar como uma plataforma para o intercâmbio técnico regional no monitoramento da 
cobertura florestal, na avaliação de estoque de carbono e nos vetores de desmatamento no Escudo das Guianas. As 
reuniões do Grupo de Trabalho visam a capacitação dos países alvo por meio do intercâmbio das boas práticas e 
das lições aprendidas, assim como a partir das intervenções dos especialistas externos convidados. Espera-se que 
os participantes dos Grupos de Trabalho identifiquem as necessidades da região em termos de capacitação e de 
transferência tecnológica, incluindo dentro de uma visão de desenvolvimento conjunto no REDD+ e Planejamento 
de Uso da Terra graças à criação de instrumentos regionais. Os participantes e o público alvo são técnicos 
especialistas e gestores pertencentes às instituições associadas ao projeto. 
 
Até o momento foram organizados três encontros do GT: 
WG1: Georgetown, dias 5-6 de dezembro de 2013, Implementação do REDD+ MRV e vetores de desmatamento. 
WG2: Paramaribo, dias 27-28 de fevereiro de 2014: Cartografia para o REDD+: ferramentas e métodos de 

classificação para o monitoramento da cobertura florestal. 
WG3: Caiena, dias 28-29 abril de 2014: Desenho de um Inventário Florestal Nacional polivalente. 
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A primeira reunião do GT foi apresentada no encontro do CG em dezembro, pois aquela ocorreu logo antes desta. 
Todas as apresentações e o relatório final desse encontro encontram-se disponíveis no seguinte endereço: 
http://reddguianashield.com/working-groups/working-group-1/ 
 
O WG2 consistiu em dois dias de trabalho divididos em quatro sessões, cada uma tratando de subtópicos 
específicos:  1) Uso de imagens óticas para o MRV, 2) Uso de imagens por radar para o MRV, 3) Definição de classes 
de uso da terra e 4) Lidando com o cultivo itinerante no monitoramento florestal. Foram convidados três 
especialistas para dar as suas contribuições nos debates. Dois vieram da sede da ONFI de Paris, a gerente de 
unidade geomática Anne-Cécile Capel e o especialista em silvicultura e geomática Anoumou Kemavo.  Os outros 
dois foram Anwar Helstone e Maureen Playfair, da CELOS em Suriname. A reunião do Grupo de Trabalho contou 
com 28 participantes. Todas as apresentações assim como o relatório do WG2 podem ser baixadas no seguinte 
endereço: http://reddguianashield.com/working-groups/working-group-2/.  
 
O WG3 aconteceu também no decorrer de dois dias que foram divididos em quatro sessões em que se trataram 
dos seguintes subtópicos: 1) Introdução ao Inventário Florestal Nacional (NFI, em inglês) e a sua implementação no 
Escudo das Guianas, 2) Projeção de um INF para REDD+, 3) Uso do INF para efeitos de avaliação de estoque de 
carbono (incluindo a discussão sobre a escolha de equações alométricas, fator de emissão) no Escudo das Guianas, 
4) Ligação dos resultados do inventário florestal nacional com os relatórios MRV e os inventários GHG. Dois 
especialistas externos foram convidados para contribuir ao debate: Matieu Henry, da FAO/NU-REDD, assim como 
Etienne Mathias do CITEPA (Centro Interprofissional de Pesquisas sobre a Contaminação do Ar) na França.  Desta 
vez o encontro contou com 17 participantes. Todas as apresentações assim como o relatório do WG podem ser 
baixadas no seguinte endereço: http://reddguianashield.com/working-groups/working-group-3/. 
 
Desde a última reunião do CG em dezembro de 2013, foi elaborado e divulgado um Termo de Referência para os 
Grupos Técnicos de Trabalho, a partir das contribuições dos membros do CG. Foi também feita e divulgada entre os 
participantes uma lista dos tópicos prioritários para as próximas reuniões a partir das contribuições dos membros 
do CG e do GT.  As reuniões do GT têm sido uteis para o fortalecimento da rede de especialistas na região, pois uma 
grande parte dos participantes tem participado de mais de um encontro do GT. Se discutiu sobre os possíveis 
formatos e sobre a participação em futuros eventos regionais e oportunidades de colaboração. Nas reuniões do GT 
foi identificada a necessidade de capacitação da região para atender ao plano de Capacitação e Transferência 
Tecnológica permitindo que as atividades futuras do projeto possam ser planejadas otimizando os seus benefícios.  
Em termos de resultados concretos dos Grupos Técnicos de Trabalho até o presente momento, as discussões e 
intercâmbios de ideias de cada uma das reuniões é detalhadamente posta a termo em um relatório específico. As 
apresentações dos especialistas estão disponíveis no site do projeto, assim como documentos que os participantes 
queiram partilhar entre si.  Como resultado da reunião WG2 foram desenvolvidos e disponibilizados três protocolos 
passo-a-passo para os serviços florestais:  1) Classificação não supervisionada com OTB na interface QGIS, 2) 
Classificação supervisionada com OTB na interface QGIS, 3) Processamento básico de imagens PALSAR.  
 

� Calendário previsto 
 
A Gestora do Projeto Marie Calmel, da ONFI, explicou a perspectiva futura dos Grupos Técnicos de Trabalho 
relatando que as seis reuniões do GT foram orçamentadas para acontecer utilizando os recursos do projeto. Todas 
estas reuniões foram planejadas para antes do final de 2014, de forma que outros canais do projeto agendados 
para mais tarde (tal como a Capacitação e Transferência Tecnológica) pudessem ser informados ao longo das 
reuniões do GT.  O calendário abaixo mostra quando foram realizados os três primeiros encontros, e oferece uma 
previsão de quando as três restantes poderão tomar lugar: 
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De acordo com o que se decidiu no WG3, a 4ª reunião do GT deverá acontecer em Macapá, Amapá, em julho ou 
agosto de 2014. Foram sugeridos dois tópicos alternativos para essa reunião, a rigor, “Agricultura itinerante e 
degradação florestal” ou “Vetores de desmatamento”. Foram apresentadas duas alternativas aos membros do CG e 
foi pedido que escolhessem o assunto de sua preferência. 
 
Uma reunião do GT sobre agricultura itinerante poderia tratar das metodologias para avaliar os fluxos de carbono 
em concessões de corte seletivo, monitorando as opções de degradação florestal, uma definição de agricultura 
itinerante como pertencente ou não à área florestal, estoque de carbono e perdas e como fazer essa identificação 
por meio de sensoriamento remoto, assim como oportunidades para o incremento do estoque de carbono nessas 
áreas. Um agrônomo tropical e um especialista em avaliação de estoque de carbono poderiam ser convidados 
como palestrantes. 
 
Como alternativa, uma reunião do GT sobre vetores de desmatamento poderia melhorar a capacidade de 
quantificação dos impactos dos vetores de desmatamento no Escudo das Guianas para melhor avaliar a situação 
atual, as necessidades presentes e os desafios futuros. Poderia se discutir como avaliar e monitorar os vetores de 
desmatamento no contexto de REDD+, como prever a evolução dos vetores de desmatamento/degradação, e como 
esta antecipação poderia alimentar a RL/REL. Seria possível adquirir uma percepção mais profunda sobre como o 
conhecimento e compreensão dos vetores poderiam ser usados no aperfeiçoamento do planejamento de uso da 
terra, assim como podem ser apresentados exemplos de atividades para tratar dos vetores de desmatamento. 
Como peritos relevantes para fazer apresentações, poderia ser convidado um economista ambiental especialista 
em REL/RL e outro em planejamento de uso da terra. Os membros do CG mostraram interesse nos dois temas. 
Após devida deliberação, o CG decidiu que o WG4 deveria tratar sobre os vetores de desmatamento.  
 

� Situação orçamental 
 
A Gestora do Projeto explicou que, em termos orçamentários, apesar do fato de que 50% das reuniões previstas (3 
das 6) já aconteceram, apenas 20% do orçamento foi utilizado. Devido a vários motivos, a organização das reuniões 
foi menos custosa que o previsto. Foram economizados aproximadamente € 50.000 em comparação com o que 
havia sido orçado.  
 

 
 

Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14

WGM 1 Georgetown

WGM 2 Paramaribo

WGM3 Cayenne

WGM4 Macapa

WGM5 ?

WGM6 ?

 TOTAL available 

budget for 6 WGM 

 Remaining 

budget 

2.a Supporting expertise 36 120                  6 840     19% 29 280     

2.b Logistics for WGM 194 952               40 194   21% 154 758  

231 072               47 034  20% 184 038  

 Spent budget 

for 3 WGM 
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Foi solicitado aos membros do CG que tomassem uma decisão sobre a alocação destes recursos economizados. A 
Equipe do Projeto sugeriu as seguintes alternativas como opções viáveis:  
1) Organizar reuniões mais extensas ou outro tipo de encontros do Grupo de Trabalho, p.ex. incluindo trabalho de 
campo – OBS.: em alinhamento com o plano de Capacitação e Transferência Tecnológica.  
2) Organizar duas reuniões adicionais do GT, totalizando oito encontros.  
3) Organizar reuniões de debates – não necessariamente no formato de GT, mas iniciar discussões além do 
propósito inicial das reuniões do GT.   
4) Desenvolver ferramentas adicionais para dar suporte às discussões técnicas – tais como a produção de pesquisas 
e/ou dados regionais.  
 
Iniciou-se um debate no qual os membros do CG apresentaram algumas ideias e sugestões atendendo à solicitação. 
Um dos participantes propôs que o orçamento poderia ser destinado para a produção de material de apoio 
didático para as comunidades locais, e/ou a divulgação ao grande público dos países do Escudo das Guianas das 
informações científicas que o projeto tenha reunido. A Gestora do Projeto respondeu sugerindo uma reunião 
adicional do GT em que se partilhassem experiências sobre metodologias bem sucedidas de envolvimento de 
múltiplos participantes e de participação pública em atividades de REDD+. Um outro participante ressaltou que 
seria recomendável organizar reuniões mais extensas ao invés de reuniões adicionais, pois a Equipe do Projeto 
dedica muito trabalho à organização da logística de trazer as pessoas para um mesmo lugar. Nesta sessão não foi 
tomada nenhuma decisão sobre a dotação orçamentária, pois os membros do CG preferiram examinar em detalhe 
o orçamento total do projeto e as outras atividades sugeridas (principalmente as do componente CTT) antes de 
tomar alguma decisão.  
 

Encerramento do Dia 1 
 
O Dia 1 da 3ª Reunião do CG foi encerrado com a realização de considerações finais que resumiram e fecharam as 
atividades diárias, seguido de uma conferência de imprensa que permitiu aos jornalistas da Guiana Francesa 
submeter questões sobre o REDD+ para o projeto do Escudo das Guianas.  Nicolas Karr, da ONF, apresentou o 
projeto e se abriu para as observações do painel de doadores, proprietários do projeto e colaboradores. A 
conferência de imprensa foi realizada em francês sem tradução simultânea. 
Um jantar conjunto foi organizado no restaurante Paris-Cayenne, durante o qual foi assinado um MdE para 
formalizar o acordo de colaboração com o serviço florestal do Suriname (MdE entre ONFI-ONF-SBB) assim como 
com o Centro do Escudo das Guianas (MdE entre ONFI-ONF-GSF) através do projeto REDD+ para o Escudo das 
Guianas. 
 

3 de junho de 2014 

SESSÃO 3 – Apoio Técnico a Nível Nacional “à la carte”  
 
Sara Svensson, da ONFI iniciou a sessão com uma introdução que enquadrou o apoio “à la carte” a nível nacional 
dentro do contexto e das atividades do projeto. O projeto possui 3 componentes que estão sendo implementados 
por meio de diferentes canais, um deles é o suporte “à la carte” por país. Este canal foi criado para oferecer 
oportunidades para a execução do projeto em nível nacional, ao invés de apenas regional, mantendo, no entanto, 
os mesmos objetivos. Foi considerado necessário ajustar as necessidades específicas de cada país, para contribuir a 
uma melhor integração em nível regional. O apoio a nível nacional “à la carte” será oferecido sob forma de suporte 
técnico especializado (na medida do possível com peritos da ONFI que contam com diferentes expertises) e conta 
com um orçamento total de € 70.000. Espera-se que os pontos focais contribuam, facilitem e participem de forma 
ativa no apoio “à la carte”. Para receber este tipo de apoio os colaboradores precisam seguir 5 passos: 1) 
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providenciar uma lista de intenções com base nas suas necessidades; 2) a validação das atividades “à la carte” por 
parte da Equipe do Projeto; 3) o desenvolvimento dos Termos de Referência em colaboração com a ONFI; 4) a 
execução de apoio técnico; e 5) a partilha dos resultados válidos em escala regional. 
 
Em seguida, Rene Somopawiro, do SBB, ofereceu um detalhamento de como o apoio “à la carte” tem sido 
executado no Suriname até o momento. 

� O CG percebeu que cada país é diferente e que para aprimorar a participação no projeto era preciso olhar 
para além do horizonte regional e incorporar também aspectos nacionais. O SBB identificou 3 ações que 
poderiam ser apoiadas por meio do canal "à la carte": O R-PP, o Plano Nacional de Monitoramento da 
Cobertura Florestal, o projeto piloto de Inventário Florestal Nacional.  

� Posteriormente, foram identificadas 3 atividades a serem abordadas pelos peritos da ONFI: suporte na 
avaliação aprimorada de cartografias feitas com desenvolvimento participativo de protocolo QA/QC; 
treinamento QGIS; e produção de tabelas comparativas de imagens de satélite. Houve uma missão 
internacional em março de 2014 composta por um especialista da ONFI assim como debates técnicos com 
outros peritos da ONFI até se alcançar esses resultados. Foram empregados 12,5 dias de trabalho, até o 
momento. 

� Para o treinamento QGIS, executado em março de 2014, o facilitador foi Aimé Kemavo, da ONFI (Paris) e 
Nicolas Degarne, da ONF-Guyane, que também participou oferecendo apoio. Os participantes pertenciam 
ao SBB e houve 2 analistas GIS do CELOS NARENA. A vantagem do QGIS é que se trata de um software de 
código aberto e que dispõe de numerosas ferramentas. Como resultado disso o SBB utiliza atualmente o 
QGIS muito mais que no passado e se aprende mais sobre o seu uso progressivamente. 

� Com relação ao protocolo QA/QC, o intuito foi o de dar suporte à validação do mapa de base 2000 e ao 
mapa de desmatamento de 2000-2009. Nesta atividade participaram SBB e CELOS NARENA. O protocolo 
foi desenvolvido em março de 2014 e foi ajustado para a sua implementação pelo SBB; assim que esta fase 
estiver concluída, o ONFI deverá validá-lo. Os resultados finais deverão ser publicados até o final de 2014. 
É importante ressaltar que o SBB quis aprender como elaborar um protocolo, ao invés de receber um já 
pronto e que foi isso que aconteceu.  

� O objetivo da tabela comparativa de imagens de satélite foi o de estudar alternativas à atual metodologia 
da Unidade de Monitoramento da Cobertura Florestal que o SBB utiliza. Anne-Cécile Capel, da ONFI, 
forneceu apoio na elaboração dessa tabela, incluindo informações sobre sensores, resolução, número de 
bandas, custos, etc. Essas informações foram divulgadas entre os colaboradores do projeto durante o 
WG2 em Paramaribo. 

� Contando ainda com a disponibilidade de 7,5 dias de trabalho, o SBB está considerando a possibilidade de 
uma colaboração com o ONFI para empregar esse tempo em uma das seguintes atividades: verificar a 
qualidade do QA/QC após a implementação do protocolo local; dar continuidade ao desenvolvimento e à 
preparação para o MRV do REDD+; apoiar o monitoramento da cobertura florestal e a avaliação de 
estoque de carbono. 

� Além do apoio “à la carte”, o Suriname recebeu o suporte da ONFI na formulação do Plano Nacional para o 
Monitoramento da Cobertura Florestal, elaborado graças a um contrato paralelo no contexto de um 
projeto diferente, o “Monitoramento da Cobertura Florestal na Região Amazônica” da OTCA. 

 Depois dessa apresentação, foi divulgado o estado atual das atividades de apoio a nível nacional “à la carte”, em 
cada um dos países/estados participantes: 

� O primeiro relato partiu da representação do Amapá. O objetivo principal, definido em parceria com a 
SEMA, o IEF e ONFI, foi o de focar os esforços no reforço da capacitação de técnicos em 
geoprocessamento na avaliação e monitoramento do desmatamento e da degradação ambiental por meio 
da análise do sensoriamento remoto. O trabalho de capacitação se centrará em 3 tópicos: QA/QC de um 
mapeamento LULC para o Amapá; melhor identificação em terreno de diferentes mudanças LULC; 
detecção e monitoramento da degradação florestal.  Serão contratados consultores locais devido à 
necessidade de que os mesmos falem português fluentemente. As propostas do TdR lançado encontram-
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se atualmente em fase de revisão e a sua execução deverá acontecer até julho. Os resultados esperados 
consistem em sessões de capacitação e em protocolos/manuais de campo localmente adaptados para: 
métodos QA/QC para escritório; métodos QA/QC de escritório; identificação de mudanças no uso e na 
cobertura da terra no terreno. Se for apropriado, estes métodos poderão ser divulgados em nível regional.  
Claudia Funi, da SEMA, acrescentou que este trabalho deverá melhorar a capacidade de monitoramento 
do Amapá, oferecer melhores resultados com os quais subsidiar uma política mais eficiente de combate ao 
desmatamento. 

� Com relação à Guiana, as atividades não foram ainda iniciadas mas foi já elaborado um TdR por parte do 
GFC que está sendo analisado pelo ONFI.  Nele deverá ser desenvolvido o componente de Monitoramento 
do Carbono em Áreas de Floresta dentro do Sistema de Monitoramento de Relatórios & Verificação de 
REDD+ da Guiana, prestando apoio ao GFC na definição de Fatores de Emissão para a degradação 
ambiental, especificamente para áreas de mineração e arredores. O consultor deverá efetuar um trabalho 
de campo e redigir um relatório final sobre os fatores de emissão. A exploração mineral é o maior vetor na 
Guiana e, por este motivo, reforçar o monitoramento da degradação ambiental nas zonas minerárias é 
muito importante.  Além disso o fator de emissão pode ser útil em nível regional. Por enquanto o 
reflorestamento não está sendo incluído, porém a análise da regeneração das áreas de minas está sendo 
considerada. 

� A Guiana Francesa encontra-se numa situação peculiar por não se inscrever no mecanismo REDD+, apesar 
de possuir um contexto ambiental e socioeconômico parecido ao de um país não abrangido pelo Anexo 1. 
Por isso, o objetivo do apoio “à la carte” é o de analisar por meio de um estudo comparativo, as opções de 
desenvolvimento de um tipo de mecanismo adaptativo de REDD+ para o contexto específico da Guiana 
Francesa e sobre quais seriam os impactos potenciais para o relatório francês ao UNFCCC, especificamente 
para o Protocolo de Kyoto LULUCF. Os TdR foram preparados e deverão ser discutidos com a Région 
Guyane para a sua validação final. O estudo comparativo deverá ser concluído até a metade de outubro de 
2014. 

 
Antes do final da sessão, Marie Calmel, da ONFI, informou sobre a situação orçamentária atual e a agenda prevista 
para esta atividade dentro do projeto. Esta atividade está em fase de execução e poderá criar sinergias com outras 
atividades. Já foi utilizado 21% do orçamento e 16,5 diárias, principalmente para o Suriname, que tem também 
uma missão internacional. Está previsto que o restante do fundo seja utilizado antes do fim de 2014.  O Amapá 
prevê o início da fase de execução em julho, enquanto que a Guiana Francesa deverá fazê-lo até o final de agosto 
ou início de setembro. Os resultados desta atividade serão publicados na página web do projeto, que 
provavelmente estarão no idioma do país. Se os países colaboradores assim o solicitarem, poderá ser 
providenciada uma versão traduzida.  
 

� Situação orçamental  
 

 
  

 TOTAL 

available 

budget for 6 

WGM 

 Remaining 

budget 

1.a Supporting expertise 64 000        13 200        21% 50 800       

1.b International missions 10 704        1 554          15% 9 150          

74 704       14 754       20% 59 950       

 Spent budget 

for 3 WGM 
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Calendário previsto 
 

 
 

SESSÃO 4 – Capacitação e Transferência Tecnológica 
 
Sérgio Milheiras, da ONFI, deu início à sessão cujo tema foi oportunidades em Capacitação e Transferência 
Tecnológica dentro do quadro do projeto.  

� O orçamento previsto para esta atividade é de € 216.000 para Capacitação, e de € 180.000 para o item 
Transferência Tecnológica. O objetivo é o de oferecer um espaço dentro do projeto para o 
desenvolvimento da capacitação técnica dos países nos 3 componentes do projeto, incluindo o apoio à 
transferência tecnológica e o fortalecimento do diálogo regional.   

� Durante o último Comitê Gestor, os membros do CG decidiram que o plano de CTT seria desenvolvido por 
um período de 6 meses, por etapas definidas com base no feedback dos países colaboradores, e que 
durante o 3° encontro do CG seria apresentado um plano de CTT. Para se definir um plano de CTT, foi 
recolhida informação de diferentes fontes, principalmente graças a atividades “à la carte”, reuniões do 
Grupo de Trabalho, missões aos países/estados e discussões com os colaboradores, assim como 
informações recolhidas pelos pontos focais. 

O plano de 6 meses de CTT aqui apresentado está aberto para a discussão para que sejam incorporadas outras 
propostas dos membros do CG. Estas contribuições podem igualmente ser encaminhadas à Equipe do Projeto 
ao longo da execução do plano. Elas serão analisadas pela Gestora do Projeto, sujeitas à validação dos 
membros do CG e, se factível, integradas nas atividades. Durante a próxima reunião do CG mais informações 
serão fornecidas sobre este tema. 
Por este motivo, o plano de 6 meses de CTT sugerido foi desenvolvido com base no feedback realizado sobre 
os tópicos a ser atendidos e o formato apropriado a ser empregado. Sobre os tópicos, as principais sugestões 
foram a de se providenciar treinamento em matéria de RADAR, de metodologias de preenchimento de 
nebulosidade, diferenças no sistema de classificação LULC; e cooperação regional na identificação de espécies 
botânicas, em equações alométricas e fatores de emissão. Sobre o formato a ser empregado, o foco foram as 
sessões de capacitação, a colaboração regional, bolsas de estudo, e a transferência tecnológica. 

 
Marie Calmel, da ONFI, deu continuidade à apresentação, fornecendo mais detalhes sobre o plano de 6 meses de 
CTT proposto. A implementação das diferentes atividades deverá se dar de forma mais regional possível, para se 
atingir o mesmo nível em cada país/estado/região. O processamento de dados em nível regional é uma tarefa 
árdua, entre outros motivos, devido às questões linguísticas, porém é muito importante. O projeto deverá reunir e 
manusear a maior quantidade de dados possível enquanto cada país trabalha dentro de seu próprio território para 
se atingir uma visão geral sobre o Escudo das Guianas. Durante a apresentação, foi requisitado aos membros do CG 
que intervissem e partilhassem as suas opiniões sobre cada uma das atividades propostas.  
 

� Atividades propostas de Sessões de Capacitação: 
� Sessões de Capacitação em Imagens por Radar (coleta de dados, interpretação de dados, 

ferramentas e aplicativos); 
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Composante 1 - Appui à la carte aux pays

Appui à la carte au Suriname

Appui à la carte à l'état de l'Amapa

Appui à la carte au Guyana

Appui à la carte à la Guyane française
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� Sessão regional de capacitação em identificação de espécies botânicas (incluindo a elaboração de 
um guia de campo e trabalho de campo); 

Marie Calmel, da ONFI, ressaltou a a identificação de uma necessidade comum de capacitação em RADAR e foi 
solicitada pelos participantes no GT2, em Suriname, a realização de uma sessão de treinamento. É importante levar 
em consideração as diferentes oportunidades em função do custo, tempo, etc. assim como o interesse em 
determinados tipos de tecnologia que possam ser prioritários para a formação com o intuito de integrar esta 
questão aos atuais procedimentos e complementar o trabalho ótico já em andamento. De modo a iniciar a 
formação em RADAR, uma agenda definida e uma especificação do conteúdo sobre o qual a sessão tratará são 
essenciais. Existem oportunidades a ser consideradas, por exemplo, encontra-se disponível um SRTM de 60m na 
maioria dos países, exceto na Guiana Francesa, que possui um acordo especial para SRTM de 30m. Podemos 
analisar o que está por detrás desses acordos.  
 
Karlon Warde, do GFC, informou que a Guiana não tem empregado ainda RADAR, mas que existe a intenção de 
usá-lo no próximo ano assim que se iniciar a implementação do sistema MRV. A criação de um conjunto de 
indicadores para medir a transferência tecnológica dentro do projeto seria interessante.  
 
No caso do Amapá, Claudia Funi, da SEMA, confirmou que imagens de RADAR são necessárias, devido à incidência 
de muita nebulosidade nas imagens óticas. As imagens óticas mais recentes às quais o Estado teve acesso 
mostravam apenas 20% da área sem nebulosidade. O estado contratou a compra de imagens RADAR ainda este 
ano para fornecer um modelo para o monitoramento. Recursos suplementares deverão ser apreciados, incluindo a 
capacitação na interpretação de imagens. Uma opção que poderia ser levada em consideração é o uso de drones, 
pois eles podem voar mais baixo e com custos menores e poderiam ser usados para melhorar as imagens. LiDAR é 
um ótimo produto, porém muito caro, e ele custaria 250 milhões de reais no Estado, enquanto que a opção 
escolhida custou apenas 25 milhões. Ao longo do processo, a SEMA levou em consideração e entrou em contato 
com diferentes companhias que trabalham com RADAR e algumas mostraram interesse em também desenvolver 
um trabalho de capacitação. 
 
Rene Somopawiro, do SBB, disse ainda que durante a última reunião do GT se discutiu a importância do uso de 
imagens por radar e isso deveria ser mantido como prioridade, principalmente a capacitação sobre o assunto.  O 
SBB conta apenas com um perito em RADAR, e essa capacitação deveria ser incrementada. A NASA proporcionou 
algumas imagens ao SBB. Uma coisa que se aprendeu do GT2 é que existem muitas oportunidades para se criar 
sinergias. 
 
No caso da identificação de espécies botânicas, Marie Calmel, da ONFI, ressaltou que podem ser abordados 
diferentes aspectos para melhorar o conhecimento botânico na identificação de espécies no terreno. Seria o caso 
de estabelecer uma correlação correta entre o nome comum e científico das espécies de árvores. Uma opção 
consistiria em se ter um grupo de 12 a 15 pessoas da região trabalhando juntas neste aspecto levando em conta os 
protocolos de campo já existentes, com a ajuda de especialistas, para garantir que a evolução dos protocolos de 
campo e que eles possam estar disponíveis para todos. É importante tirar proveito daquilo que já existe nos 
diferentes países. O trabalho de campo poderia ser incluído. A ONF Guyane tem trabalhado nisso e poderia 
participar também. 
 
O SBB considerou que o tópico da identificação das espécies vegetais é muito importante para o seu trabalho.  
Depois de concluída a formação, o conhecimento adquirido continuará a ser repassado para alcançar outras partes 
interessadas. O GFC salientou que dentro do seu sistema MRV foram identificadas 300 espécies com volume de 
densidade. Os especialistas em identificação trabalham com dois times de campo e têm muita experiência, sendo 
que um dos especialistas está prestes a se aposentar. Precisa ser adquirida nova expertise, em colaboração com o 
setor madeireiro, e a GFC tem buscado imprimir capacitação local. Manuais já existentes (p.ex. o manual WWF) 
podem ser adaptados. A ONF-Guyane esclareceu que eles criaram uma base de dados para servir de ligação entre 
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os nomes científicos e locais que está sendo publicada. Todos os participantes na prospecção deste trabalho 
pertenciam a comunidades locais.  
 

� Atividades propostas para o Apoio Regional: 
� Apoio regional na criação de uma base de dados de equações alométricas disponíveis e proposta 

de um programa para o desenvolvimento de outras; 
� Apoio regional para o desenvolvimento de um sistema de classificação comum à região, com base 

nas boas práticas. 
Sobre a base de dados de equações alométricas, Marie Calmel, da ONFI, explicou que se empregam tanto equações 
mais gerais (p.ex. Chave et al., 2005), quanto mais específicas (p.ex. aquelas desenvolvidas no Amapá).  Todos os 
países enfrentam o mesmo processo, por isso a ideia é que, ao invés de cada participante trabalhar de forma 
independente, fazê-lo juntos com a supervisão de um especialista. Seja a base de dados sobre equações 
alométricas, seja um esquema de tomada de decisão ou protocolo para escolher as equações alométricas 
apropriadas a serem desenvolvidas em nível regional envolvendo todos os participantes. No que tange aos sistemas 
de classificação, este assunto está se beneficiando do problema que os países estão enfrentando em nível nacional. 
Estão sendo empregados na região diferentes sistemas de classificação e produtos, e isso dificulta a comparação 
entre eles.  Por esta razão, a região se beneficiaria de um processo de análise dos diferentes sistemas e da criação 
de uma base comum entre eles, envolvendo todos os serviços florestais. 
 
Karlon Warde, do GFC, considera que é muito importante o desenvolvimento de equações alométricas. O GFC tinha 
a esperança de ampliar a sua equação alométrica no início de 2014, por enquanto Chave et al. 2005 e Botani, 2006, 
são a referência para a biomassa acima do solo. Foram colhidas recentemente amostras destrutivas de 7 árvores 
(com outras 6 agendadas para este ano e 4 para o próximo) e o restante de um ano de trabalho será dedicado ao 
ulterior desenvolvimento de uma equação alométrica. Foi realizado um trabalho de capacitação em amostragem 
destrutiva, com uma equipe que veio ano passado de uma universidade holandesa. O GFC estava pesquisando 
sobre a possibilidade de utilização de um novo método para medir a biomassa das árvores que se vale de seu 
núcleo ao invés da árvore toda, que se trata de um processo mais rápido mas cujo nível de precisão não é tão alto. 
Este processo tem sido desenvolvido pelo GFC em parceria com o Winrock.  
 
Lana Oliveira, do IEF, mencionou que o Amapá vem trabalhando com equações alométricas desde 2010, usando 
equações diferentes para AGB, BGB e biomassa total. O IEF pode dar suporte a outros países, caso necessário, pois 
eles já têm trabalhado nisso.  Houve uma organização que ajudou o IEF nesse trabalho e ela poderia participar 
igualmente. O IEF põe-se a disposição para ajudar. O IEF está de acordo com que esta temática seja contemplada 
no plano de CTT. O ideal seria contar com uma equação alométrica em escala regional. Hoje, a quantificação feita 
no Amapá em termos de estoques de carbono é diferente da de outras regiões na Amazônia, pois neste Estado os 
índices são mais altos, de acordo com os dados. 
 
Rene Somopawiro, do SBB, validou igualmente a atividade relembrando que essa proposta se originou em sua 
organização. O SBB utiliza Brown et al. 1997 assim como Chave et al. 2005 como a sua equação de avaliação de 
carbono para a biomassa e quer confirmar se isso se aplica ao caso do Suriname. Podem ser feitos ajustes e 
modificações na equação. Mas por enquanto ela parece exata. Não foram tomadas ainda amostras destrutivas. 
 
Martin Perrier, da ONFI, disse que este tópico se provou ser uma boa ilustração daquilo que o projeto pode 
alcançar. A maioria dos países trabalha com as equações de Chave e Brown, isso é um aspecto em comum e a rede 
associada ao projeto poderá contribuir reunindo todas estas experiências para buscar maior precisão. A equação 
alométrica é um assunto fundamental no MRV. A ONFI está realizando um projeto de desenvolvimento de 6 novas 
equações alométricas na bacia do Congo em colaboração com uma universidade belga. Aquilo que acontece em 
outros lugares pode se mostrar uma experiência válida e pode ser transformada em um programa de trabalho. 
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Quando questionado se os países colaboradores com centros universitários têm especialistas trabalhando com 
equações alométricas, o GFC esclareceu que existiu uma pesquisa realizada em 2008 neste sentido, mas que a 
maior parte do trabalho feito para AGB foi feito em parceria com Winrock International, com base no fato de muito 
do trabalho de campo ter sido elaborado sob a sua supervisão e treinamento. O GFC identificou que a agenda 
acadêmica não permite aos estudantes de engenharia florestal a participação ativa na pesquisa. Na hora de se 
implementar aspectos do sistema MRV, há um esforço a ser feito na adaptação do curriculum no sentido de se 
tornar mais interativo e oferecer mais créditos para a realização desse tipo de pesquisa.  No Suriname o centro de 
pesquisa CELOS tem realizado estudos sobre equações alométricas ao longo dos últimos 10 anos. No caso do 
Amapá, as universidades locais não tem realizado este tipo de pesquisa, mas a EMBRAPA e o INPA têm trabalhado 
sobre esse tema. Além disso, o Estado do Amazonas tem um histórico nesse trabalho, o qual inclui a participação 
da universidade, uma expertise da qual o IEF tem se beneficiado.  
 

� Atividades propostas para as Bolsas de Estudo: 
� Abrir e conceder bolsas de estudo para apoiar a inscrição de 3 estudantes (um por país) no curso 

de Mestrado 2 (duração de 1 ano) em Ecologia das Florestas Tropicais (EcoFoG - AgroParisTech, 
Universidade das Antilhas e da Guiana Francesa, além de outras); 

� Apoiar financeiramente a participação de 3 membros civis dos serviços florestais no curso com 
duração de um mês sobre Floresta Tropical Húmida na Guiana Francesa (ofertado pelo EcoFoG – 

Ecologie des Forêts de Guyane, Unité Mixte de Recherche).  
 
O terceiro formato para CTT são as bolsas de estudos, uma necessidade levantada repetidamente em diferentes 
ocasiões, mencionada por Marie Calmel, da ONFI. Ela atende ainda ao objetivo do projeto de encorajar uma 
colaboração acadêmica na região. Por enquanto foram apontadas as oportunidades com relação à Guiana 
Francesa, se bem que existem outras, certamente.  Esta oportunidade sugerida ofereceria bolsas para 3 estudantes 
(um por país) para eles participarem num Mestrado de um ano de duração, na Guiana Francesa, com 6 meses de 
matérias e o restante em estágio num serviço florestal. A bolsa de estudo consiste em 700 euros por mês para 
atender aos custos de vida, passagens e taxa de matricula universitária. É importante levar em consideração as 
questões linguísticas. Uma opção alternativa seria que os serviços florestais mandassem uma equipe para fazer um 
curso de um mês estudando manejo de florestas tropicais. Isso permitiria que três servidores dos países 
participantes interagissem com guardas florestais de diferentes países.    
 
Caroline Abt, da FFEM, informou que no primeiro esboço do projeto havia a intenção de dar apoio à colaboração 
científica entre os diferentes países participantes. A FFEM e o projeto têm considerado a possibilidade de se 
oferecer a oportunidade de um curso de Mestrado. A FFEM gostaria de receber um feedback dos outros países 
sobre a possibilidade de estabelecer uma relação com as universidades da Guiana Francesa tornando-o mais 
equilibrado.   
 
Rene Somopawiro, do SBB, ressaltou que precisa-se ter uma resposta das universidades do Suriname antes. Existe 
já um Mestrado em Manejo dos Recursos Naturais. Haveria a possibilidade de se apoiar alguns estudantes nisso. 
Haidy Lepelblad da NIMOS adicionou que para os surinameses existe a barreira linguística, uma vez que ninguém 
em seu país fala francês e, ainda, deveria ser levado em consideração que o custo de vida na Guiana Francesa é 
alto.   
 
Para o caso do Amapá, Claudia Funi, da SEMA, mencionou que se trata de uma possibilidade interessante, que 
existem também universidades no Estado e que um diálogo neste sentido precisa ser iniciado. 
 
Karlon Warde, do GFC, mencionou que o R-PP inclui a necessidade de maior capacitação para implementar o 
sistema MRV. O GFC debaterá sobre o aquilo que pode ser feito para contribuir com a oportunidade de bolsa de 
estudo. Talvez um curso prévia em língua francesa básica ajudaria os estudantes nesse sentido. Todos têm 
consciência das barreiras linguísticas que existem na região, porém isso não deve constituir empecilho para que 
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estas oportunidades aconteçam.  Neste sentido, é positivo que não apenas os participantes de cada país entrem 
nestes cursos, mas pelo contrário, deve-se encorajar diferentes tipos de intercâmbios. 
 

� No que se refere ao item Transferência Tecnológica, estão em andamento discussões no sentido de 
adquirir imagens de satélite SPOT através do projeto, apesar de que houve confirmação desta 
possibilidade até então, motivo pelo qual as expectativas neste sentido devem ser contidas. Assim que 
possível, serão apresentadas opções aos membros do CG. No interim, para os próximos 6 meses o 
orçamento destinado à Transferência de Tecnologia será usado caso seja necessário para atingir as 
mencionadas atividades de formação, com a máxima flexibilidade possível. 

 
Antes do final da sessão, Marie Calmel, da ONFI, informou sobre a situação orçamentária atual e a agenda prevista 
para esta atividade dentro do projeto. Em função do feedback sobre a reunião do CG, o plano de 6 meses de CTT 
será modificado e enviado aos membros do CG para a sua validação.  
 

� Situação orçamental 
 

 
 
 

� Calendário previsto 
 

 

 

Activity 3
 Available 

budget  

 Estimated budget 

(6 months plan) 

 Remaining 

budget 

3.a Supporting expertise 8 000              3 200                  3 200       40% 8 000       

3.b Technology transfer 180 000          15 000                15 000     8% 180 000  

3.c Training 216 000          174 000             109 000  50% 107 000  

RADAR 60 000                15 000     

Tree species identification 30 000                30 000     

Allometric equation 25 000                25 000     

Classification systems 25 000                25 000     

Scholarship 30 000                10 000     

FTH Module 4 000                  4 000       

404 000          192 200             127 200  31% 295 000  TOTAL

 To be spent 
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Training session on RADAR

Training session on tree species identification

Regional support on allometric equations

Regional support on classification system using LCCS

Scholarship option for a 1 year Master degree in Kourou

Support for 3 forest services staff to participate to FTH Module
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Sessão 5 – Diálogo Regional sobre o REDD+ 
 
Marie Calmel, da ONFI, iniciou a Sessão 5 que tratou sobre as ferramentas e o diálogo regionais, apoiados pela 
plataforma de colaboração regional do REDD+ do Escudo das Guianas. Estas ferramentas incluem pesquisas 
regionais, uma base de dados GIS, modelos de desmatamento, um fórum de discussão, uma biblioteca online, um 
site, e a política de compartilhamento de dados, tal como representado no esquema abaixo.   
 

 
Fig. 1 – As ferramentas regionais apoiadas dentro do quadro da plataforma de colaboração regional do REDD+ no 
Escudo das Guianas. 
 

� Desenvolvimento de modelos de desmatamento futuro para facilitar um diálogo regional 
 
No desenvolvimento de modelos de desmatamento futuro para facilitar o diálogo regional, Marie ofereceu mais 
detalhes ao mencionar que este deverá ser obtido através da incorporação de 1 ou 2 doutorandos em processos de 
pesquisa participativa (ver figura abaixo). O contexto inicial do Doutorado previsto pelo projeto foi o 
desenvolvimento de um modelo em escala do Escudo das Guianas, que reforçaria as capacidades para modelagem 
futura, dar apoio à tomada de decisões, encorajar as discussões sobre as ameaças devidas ao desmatamento e à 
degradação ambiental transnacionais, e encorajar a cooperação acadêmica. Entre o CG1 e o CG2 a Equipe do 
Projeto verificou que existe um outro Doutorado sendo iniciado na Guiana Francesa com objetivos parecidos, com 
base nisso se iniciou uma discussão sobre como poderia ser integrado esse Doutorado no âmbito do projeto. Foram 
divulgados entre os membros do CG os TdRs em janeiro de 2014 e a abordagem de trabalho foi adaptada no 
sentido de atender às preocupações dos diferentes países (relevância do processo de participação e de adequação, 
capacitação, acesso aos resultados).  
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Fig. 2 – Principais elementos dos dois Doutorandos inicialmente incluídos no âmbito do projeto.  
 
Em seguida, Camille Dezecache, Doutorando do CIRAD, apresentou seu trabalho atual: 

� Seus estudos começaram em outubro de 2013 e deverão prosseguir até outubro de 2016. Os seus 
orientadores são Bruno Hérault (CIRAD) e Jean-Michel Salles (CNRS). O Doutorado foi contemplado antes 
do projeto e, posteriormente, a ONF e ONFI ofereceram apoio financeiro adicional. 

� O seu objetivo é elaborar modelos de desmatamento futuro e de degradação florestal no Escudo das 
Guianas em função de diferentes cenários políticos e socioeconômicos, o qual permitirá produzir uma 
melhor compreensão dos vetores de desmatamento, modelos de desmatamento futuro, e a consideração 
de diferentes cenários socioeconômicos. 

� Os resultados do Doutorado para o projeto vão além dos objetivos originais da tese, contemplando a 
elaboração de um modelo espaço-temporal de desmatamento disponível ao público; colocando em 
contato pessoas de diferentes países e instituições ao longo do processo de pesquisa; realizando 
capacitação relativa ao uso de ferramentas de modelagem e estatísticas, como o software R.     

� Os dados de desmatamento utilizados derivam de Hansen et al. 2014, pois oferecem uma boa resolução 
espacial, apesar de que a qualidade dos dados ainda não tenha sido avaliada. O software R será adotado, 
que é gratuito e de fonte aberta, porém demanda experiência em programação.   O primeiro passo 
consistiu em usar dados da Guiana Francesa para testar as escolhas metodológicas, considerando que o 
trabalho será ampliado aos demais países participantes. O processo se encontra em uma fase em que 
precisa ser regionalizado, pois do contrário corre-se o risco de não ser aplicável aos outros países. O 
objetivo é trabalhar em nível regional. 

� Para prover o trabalho de dados é necessária uma expertise local em mapas de desmatamento, vetores, 
tendências futuras e dados locais. No que se refere aos próximos passos, é importante, primeiramente, 
validar a estrutura do modelo com dados provenientes dos países, além da Guiana Francesa (incluindo 
estradas, rios, áreas protegidas, mapas de solo), e então visitar cada país para discutir os resultados e 
trabalhar com os peritos locais. A colaboração é essencial para se garantir uma correta interpretação dos 
vetores de desmatamento assim como uma capacitação efetiva em cada país. 

 
Após essa apresentação iniciou-se uma discussão sobre este tópico entre os membros do CG: 

�
 Caroline Abt, da FFEM, perguntou como as reuniões realizadas em cada país seriam conectadas e 

integradas no trabalho desenvolvido pelo projeto, ao que Marie Calmel, da ONFI respondeu que existe o 
intento de tornar essas informações úteis na medida do possível para o projeto, usar os dados dos serviços 
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florestais e apoiá-los ao mesmo tempo. Uma outra fase em perspectiva é a da coleta de dados para a base 
de dados. Este trabalho deveria atender às necessidades dos serviços florestais em termos de possibilitar 
uma série de viagens aos países e de apoiá-los a partir dos pontos focais.  

� Claudia Funi, da SEMA, afirmou que os modelos são importantes para orientar as políticas públicas e 
perguntou se existirá alguma capacitação no fornecimento de dados ou se serão usados dados 
secundários. Sobre a escolha dos parâmetros, a SEMA elaborou uma pesquisa menos detalhada com 
dados secundários. Houve uma sessão de treinamento neste sentido na Universidade de Brasília, para 
verificar quais variáveis estão mais vinculadas ao desmatamento. Atualmente, a SEMA está em processo 
de análise do peso de cada variável. O processo ainda encontra-se no seu estágio inicial, considerando que 
se avançou mais na escolha das variáveis e na coleta de dados secundários.  

� Rene Somopawiro, do SBB, ressaltou que o SBB iniciou um pequeno grupo experimental em modelagem. E 
que existe um Doutorando em Paramaribo realizando modelagem em pequena escala. Precisa-se levar em 
consideração que se encontram ainda em estágios iniciais de desenvolvimento, sendo necessário um 
reforço das capacidades. 

� Karlon Warde, do GFC, citou a existência de uma pesquisa da Universidade de Maryland e questionou se 
esta pesquisa usará as mesmas imagens de resolução média ou mais alta, ao que Camille respondeu que o 
objetivo não é produzir novos dados, serão empregados dados já disponíveis, pois, devido à escala do 
Escudo das Guianas, a manipulação de dados de resolução mais alta não é prático.  A produção de novos 
dados seria muito cara e levaria muito tempo. 

 
Marie Calmel, da ONFI, explicou que além do Doutorado de Camille sobre a modelagem do desmatamento futuro, 
permanece disponível o Doutorado inicialmente previsto e financiado principalmente pelo CIFRE.  É importante 
levar em consideração se ele deverá permanecer no âmbito do projeto e quais são as alternativas.  Ele 
complementará o trabalho executado por Camille e contribuirá para a realização dos objetivos, no entanto os 
resultados não estarão disponíveis no período de implementação do projeto.  Sem este Doutorado o financiamento 
do CIFRE será perdido (€ 70.000), apesar de que o restante do orçamento permanecerá disponível (€ 42.000). Este 
orçamento poderia ser usado para incluir um especialista em economia ambiental aproveitando as atividades em 
andamento, que poderia:  identificar as especificidades dos países HFLD na modelagem de mudanças no 
desmatamento futuro; realizar análises em nível macroeconômico e estudar o efeito das conexões/vazamentos; 
além de capacitar.  
 
O FFEM confirmou que as datas do financiamento podem ser prorrogadas se isso for importante para os membros 
do CG. A cooperação que o processo de realização do Doutorado provoca pode ser tão importante quanto os 
resultados por ele obtidos. A SEMA afirmou que neste modelo regional preditivo seria interessante a realização de 
capacitação sobre a forma de adaptá-lo. Para elaborar um modelo válido para todos os países, as variáveis 
precisam ser comuns, mas seria importante ter a liberdade de alterar o modelo e adicionar outras variáveis. A ONF-
G lembrou que se for incluído um segundo Doutorado, o projeto precisa ser iniciado imediatamente, mesmo se o 
FFEM prolongar o prazo. A escolha não é entre fazer um segundo Doutorado ou usar esses recursos para incluir 
mais detalhes no modelo. O SBB ressalta que com base nos resultados do primeiro Doutorado será mais fácil 
decidir, o projeto deveria se concentrar no resultado do primeiro Doutorado e na capacitação. Marie Calmel fez um 
resumo ao dizer que não há uma decisão final por enquanto, porém este tema continuará a ser importante nos 
próximos meses. Por enquanto o projeto insistirá na capacitação e Camille continuará com o seu trabalho. 
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� Pesquisas regionais 
 
Sabá Loftus, da ONFI, deu continuidade à reunião introduzindo o seguinte tópico da agenda, as pesquisas regionais: 

� O orçamento do projeto prevê € 81.000 para a realização de pesquisas regionais, a maioria deles ainda 
não foram gastos. Foram iniciadas duas pesquisas regionais: um estudo comparativo da situação do MRV 
nos países do Escudo das Guianas; um estudo comparativo das ferramentas para modelos de 
desmatamento futuro. Uma pesquisa adicional será preparada com base nos dados coletados para a base 
de dados GIS sobre os vetores de desmatamento. 

� No que se refere aos resultados até agora, o projeto está elaborando um documento denominado 
“Relatório Sumário sobre as Metodologias e Abordagens dos MRV para o REDD+ em andamento nos 
Países do Projeto”. Este documento sinóptico regional pretende oferecer uma visão geral dos aspectos 
metodológicos de cada país que pode ser usada como recurso para os serviços florestais. Devido à 
mudança constante dos dados, a ideia é criar um documento dinâmico com categorias em evolução, que 
possa ser atualizado e disponibilizado como recurso para quem estiver interessado. 

� Este documento dinâmico atende à demanda dos colaboradores por uma tabela sintética com 
informações consolidada, devido à dificuldade existente em  se ter conhecimento das atividades em 
andamento nos outros países.  Pode ser acessado pelo site do projeto, onde determinados usuários dos 
serviços florestais e dos pontos focais terão a opção de editar e dessa forma incorporar dados atuais 
diretamente através do programa Google Docs.  Essas alterações se tornam visíveis de forma instantânea 
no site. Os colaboradores deverão informar caso haja dados que não devam ser divulgados. O endereço 
para acesso é http://reddguianashield.com/studies/  
 

Posteriormente, os participantes fizeram suas considerações sobre esta ferramenta:  

� Marie Calmel, da ONFI, explicou que o orçamento previsto deve servir para analisar os dados na tabela e 
informou que a WWF propôs uma atualização do seu relatório sobre extração mineral e monitoramento, 
se os membros do CG considerarem relevante. No que se refere às prioridades do restante do orçamento, 
foram sugeridas a digitalização dos dados em escala regional em datas diferentes, ou uma pesquisa sobre 
o impacto dos principais vetores de desmatamento/degradação; inobstante,  outras opções são bem-
vindas. 

� Sobre o acordo de colaboração com o WWF, Rene Somopawiro, do SBB, questionou se os colaboradores 
do projeto poderiam fazer isso por conta própria. Marie respondeu que essa ideia começou a ser discutida 
recentemente, mas em teoria as ferramentas e canais do projeto poderiam se beneficiar da combinação 
dos resultados e para uma discussão em nível regional. A Equipe do Projeto estudará esta opção e então 
consultará os membros do CG. Sofie Ruysschaert, do WWF Guianas, deixou claro que o objetivo seria o de 
se trabalhar em nível regional, e não cada um com a sua metodologia. E que isto poderia envolver 
capacitação para se obter um resultado anual. 

� Dando continuidade ao tema da colaboração com o WWF, Claudia Funi, da SEMA, perguntou se a 
informação sobre mineração que o WWF gera a partir das imagens de satélite encontram-se disponíveis 
gratuitamente ou se elas contêm informações adicionais. Nicolas Karr, da ONF-G, ressaltou que os mapas 
mostrados por Sofie Ruysschaert no dia anterior continham imagens SPOT de 2008 e foram analisadas 
pela ONF-G. Existe a possibilidade de se contar com imagens SPOT para o Escudo das Guianas, mas é 
difícil, pois apenas a Région Guyane pode decidir sobre isso. O mapa regional poderia ser uma ferramenta 
útil.  

 

� Base de dados GIS regional 
 
Em seguida, se deu prosseguimento às atividades da agenda com a apresentação de Sérgio Milheiras, da ONFI, 
sobre a base de dados GIS regional dos vetores de desmatamento e degradação ambiental no Escudo das Guianas.  
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� Os objetivos desta ferramenta são os de melhorar o entendimento da distribuição espacial e do impacto 
dos vetores de desmatamento/degradação em nível regional; melhorar a compreensão sobre a 
disponibilidade de dados; e dar insumos para um modelo de desmatamento futuro espacialmente 
explícito. 

� O projeto de Doutorado de Camille Dézecache contribuirá para o estabelecimento da base de dados. Os 
dados desejados correspondem a todas as variáveis que poderiam explicar o desmatamento e que 
poderiam ser correlacionadas com mapas históricos de desmatamento. Na medida do possível, esses 
dados deverão estar à disposição para cada ponto temporal em que exista um mapa temporal de 
desmatamento correspondente. 

� A base de dados será desenvolvida em QGIS. ONF Guyane vai propor uma estrutura para a base de dados 
a ser validada pela Equipe do Projeto. Enquanto que os dados serão coletados sob a supervisão do 
estudante de Doutorado Camille Dezécache, a ONF-Guyane será igualmente responsável pela gestão e 
funcionamento da base de dados, incorporação e processamento dos dados.  A ONFI criará um portal 
online para hospedá-la. Durante a coleta de dados, será dispensada atenção especial à política de 
compartilhamento de dados. 

 
Depois da apresentação Marie Calmel, da ONFI, convidou os membros do CG para que oferecessem um feedback 
sobre o TdR desenvolvido para a base de dados GIS regional, pois poderá haver alterações no texto se assim for 
solicitado. Marie mencionou ainda que na apresentação do GSF do dia anterior havia um projeto de 
monitoramento florestal e uma das suas ideias era a de oferecer uma base de dados GIS regional, por isso é 
importante procurar por sinergias e buscar dados já disponíveis. Sobre isso, Patrick Chesney, do GSF, respondeu 
que a base de dados que está sendo contemplada teria uma abrangência regional maior, mas existem outras 
oportunidades de cooperação. 
 

� Agenda prevista para a atividade Base de Dados GIS Regional 
 

 
 
 

� Política e instrumentos de compartilhamento de dados  
 
Sabá Loftus, da ONFI, apresentou a política e os instrumentos de partilha de dados definidas no âmbito do projeto. 

� Existem dois níveis de informação dentro do projeto, o confidencial e o não confidencial. Os serviços 
florestais decidem que informações eles gostariam de divulgar. Isso foi discutido na anterior reunião do 
CG. 

� Com relação aos instrumentos de partilha de dados, o canal mais importante é o do projeto de criação do 
site, no endereço reddguianashield.com, que consolida e centraliza as informações do projeto. Trata-se de 
um site simples, com um custo de manutenção baixo e que poderá ter continuidade depois da conclusão 
do projeto. Dado que as ferramentas regionais vão estar consolidadas dentro do projeto da página web, a 
questão é saber se todas as informações deverão estar publicamente disponíveis dentro do site ou se 
haverá alguma informação protegida por senha? O projeto pode se adaptar às determinações dos 
membros do CG.  
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� Utilizando como exemplo comparativo o MRV regional, a visualização de todos os dados encontra-se 
disponível no site usando apenas as informações acessíveis publicamente, até o momento.  O SBB sugeriu 
que todas as informações desenvolvidas no âmbito do projeto, ou aquelas que as organizações 
colaboradoras desejem partilhar com outras, poderiam ser reunidas numa biblioteca de recursos online.  
Isso poderia incluir as informações regionais produzidas pelo projeto ou por outros colaboradores. O 
fórum de discussão é outro instrumento adicional em consideração que permitiria aos técnicos 
especialistas iniciar ou dar continuidade a discussões parecidas àquelas que eles estabelecem durante as 
reuniões do Grupo de Trabalho. A base de dados GIS deverá estar igualmente integrada na estrutura do 
site. Além disso, para todos estes instrumentos, é importante pensar se a informação produzida deverá 
estar disponível para todos ou apenas para as organizações colaboradoras do projeto. 

� Com relação à política de compartilhamento de dados, ao longo do processo de definição se levantaram 
algumas questões a serem consideradas pelo CG, a rigor, como garantir o respeito à propriedade 
intelectual sobre os dados e que dados confidenciais não devem ser divulgados?   Que nível de divulgação 
os membros do Comitê Gestor desejam para os instrumentos de compartilhamento de dados? A definição 
da política de partilha de dados abrange: produtos resultantes do projeto, particularidades acadêmicas, 
GT, CTT, publicações e divulgação. A Equipe do Projeto mandará o esboço da política de 
compartilhamento de dados para que os membros do CG possam trocar suas considerações.  

 
Marie Calmel, da ONFI, complementou que é difícil tomar decisões gerais sobre a política de partilha de dados, pois 
ela depende dos dados concretos. No entanto, trata-se de uma questão que deve ser levada em consideração.  
Mais do que definir qual será o conteúdo dos dados, o mais importante é garantir que os dados divulgados não 
serão usados além do seu uso previsto e titularidade.  Os membros do CG foram convidados a visitar e usar o site 
do projeto e fazer contribuições a qualquer momento.  
 
Dianne Balraj, da CI Guiana, questionou se existe a intenção de, no final do projeto, marcar uma reunião onde se 
convidaria outras pessoas além dos serviços florestais, abrangendo, por exemplo, técnicos de outros setores como 
a mineração, etc. Marie Calmel, da ONFI, respondeu que a apresentação dos resultados a um público mais 
abrangente é uma possibilidade. Entretanto, até agora o projeto não tem contato direto com outros setores, 
apenas indiretamente. Patrick Chesney, do GSF, perguntou se o fórum de discussão teria um formato aberto ou 
levaria ao desenvolvimento de produtos. Ao que Sabá Loftus, da ONFI, respondeu que o que foi solicitado foi uma 
ferramenta para o diálogo regional mais do que resultados concretos, e que o passo inicial é de se estabelecer uma 
rede. 
 
 

� Situação orçamental  
 

 
 

Acitvity 4 - Development of a regional dialogue plateform 434 879                        

4.a Supporting expertise 16 000                          

4.b Regional studies 81 000                          

4.c Deforestation models 169 308                        

4.d Regional GIS database 46 068                          

4.e Tools for internet plateform 32 520                          

4.f Regional dialogue meetings 64 983                          

4.g Carbone compensation 25 000                          
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Discussão sobre a elaboração de um livro branco como 
contribuição às negociações internacionais sobre as questões 
climáticas 
 
Apesar de não constar na agenda da reunião, a Equipe do Projeto considerou importante se estender alguns 
minutos para discutir a elaboração de um Livro Branco em nível regional dentro dos países/estados/regiões 
representadas no projeto como contribuição às negociações internacionais sobre as questões climáticas.  
 
Nicolas Karr, da ONF-G, iniciou explicando que se quiserem obter algum resultado os membros do CG deveriam 
iniciar imediatamente. Mas como abordar isso? A ONF deveria iniciar a redação do Livro Branco e depois enviá-lo 
aos colaboradores ou envolver os colaboradores de uma forma mais direta na concepção do documento? Ainda, ao 
se tratar de uma questão política também, que nível de tomada de decisão deveria ser incluído na discussão? E o 
Livro Branco deve ser aberto a outras instituições? É importante ouvir a todos os membros do CG sobre estas 
questões. O objetivo do Livro Branco seria o de mostrar a particularidade das florestas no Escudo das Guianas para 
a COP20/COP 21, por meio do alcance de uma postura comum com relação a temas relevantes dentro do âmbito 
do REDD+. 
 
Rene Somopawiro, do SBB, mencionou que o peso de cada país individualmente considerado está se tornando cada 
vez menor no contexto das negociações internacionais. Um Livro Branco seria importante para fortalecer a postura 
de países como o Suriname e reverter essa tendência de se tornar menos importante nas negociações da 
CMNUMC.   O Suriname precisa submeter um nível de referência e está ainda discutindo que tipo de informação 
pode ser usada. O CG deveria pensar sobre o livro branco, primeiramente na elaboração de um rascunho do texto 
para ser posteriormente divulgado a todos os outros membros. O livro poderá mostrar que a região está 
colaborando de forma ativa para aproveitar as oportunidades e superar as ameaças e desafios regionais.  
 
Haidy Lepelblad, da NIMOS, debateu sobre a estratégia a ser adotada. Todas as caraterísticas específicas da região 
e  sua importância deveriam ser mencionada. O Escudo das Guianas representa ¼ das florestas do mundo, com 
baixos índices de desmatamento.  No entanto, a manutenção desta situação significa um custo em termos de 
oportunidades para a região. Cada país deverá identificar as suas necessidades específicas. O livro branco deverá 
servir para apoiar as nossas demandas em termos de tratamento diferenciado para o Escudo das Guianas. Incluindo 
uma rede de ONGs de âmbito regional no Escudo das Guianas que poderá igualmente auxiliar neste processo. 
 
Marie Calmel, da ONFI, afirmou que esta discussão deveria ser levada a um patamar político mais elevado de modo 
a receber legitimação. Os membros do CG precisam acreditar que o trabalho conjunto poderá trazer vantagens e 
que uma postura comum a todos seria uma contribuição importante.  Todos os colaboradores compartilham a 
condição de HFLD. O primeiro passo é analisar as especificidades que devem ser adequadamente analisadas pelos 
diferentes países.  Isto poderá ser feito por um pequeno grupo com representantes de cada país. É importante que 
isto se faça rápido. 
 
Por parte do Amapá, Claudia Funi, da SEMA, concordou com as intenções anteriores e afirmou que é importante 
definir que mensagem o grupo pretende mandar para a COP, os pontos fortes e fracos da região, depois disso o 
grupo pode iniciar o trabalho do conteúdo. A ONFI parece ser a melhor posicionada para coordenar isso. Numa 
observação adicional, Lana Oliveira, do IEF, observou que para o livro branco seria importante ir além das questões 
estritamente técnicas do projeto, um Grupo de Trabalho que tratasse sobre questões socioeconômicas, por 
exemplo. 
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Karlon Warde, da GFC, afirmou que atuar de forma conjunta diante de negociações internacionais como uma 
região é uma proposta interessante que precisa envolver a OCC, pois somente eles têm condições de identificar 
áreas passiveis de colaboração. 
 
Nicolas Karr, da ONF-G, então ressaltou que o primeiro passo é que cada país solicite à sua instituição a aprovação 
da ideia do livro branco. Nos próximos meses cada serviço florestal deverá solicitar aos seus tomadores de decisões 
políticas que adotem uma posição sobre isso. Marie Calmel, da ONFI, disse ainda que neste ínterim a ONFI 
acompanhará a discussão, reunirá material técnico que a ser incluído na elaboração e entrará em contato com os 
observadores do CG.  
 

Sessão 6 – Conclusões 
 
Antes do encerramento da reunião, Marie Calmel, da ONFI, dedicou algum tempo para apresentar uma visão geral 
do orçamento levando em consideração as atividades dos últimos 6 meses (e do ano passado) assim como as 
atividades futuras sugeridas nestes dois dias de encontro. Até o final de 2013 o projeto tinha utilizado 19% do 
orçamento e no momento beirando 24% do orçamento gasto. Com o que foi agendado para os próximos meses, 
alguns objetivos tranquilamente viáveis, outros bastante ambiciosos, e com isso o orçamento deverá atingir o nível 
de 52% nos próximos 6 meses. Isso pode representar um desafio, por isso é importante que todos os membros do 
CG interajam ativamente com a Equipe do Projeto, sugerindo algumas oportunidades de bolsas de estudo, etc. 
Marie disse ainda que o projeto põe à disposição mais informações sobre o orçamento a quem estiver interessado. 
Para os doadores estes números são reportados de forma diferente. O FFEM afirmou que as mudanças são 
bastante importantes com relação àquilo que foi planejado anteriormente. Isso deve ser analisado em detalhe e 
não pode ser considerado como um assunto encerrado. O INTERREG declarou que tinha recebido informações 
sobre o orçamento apresentado por atividade, então não houve surpresas neste ponto.   
 
Uma outra questão com relação à gestão do projeto se refere aos recursos humanos, com algumas mudanças em 
vista. A Gestora do Projeto está grávida e entrará em licença de maternidade por 4 meses, iniciando no final de 
agosto até novembro/dezembro. Medidas serão tomadas para que o projeto não sofra alterações. Martin Perrier 
disse ainda que a ONFI está contratando um novo membro da equipe que ficará no comando das operações na 
Guiana e já está providenciando a sua formação para gerenciar o projeto durante esse período. Este período não 
deverá ser levado em consideração para as pesquisas e o apoio necessários.  
 
Com relação aos pontos focais, Marie Calmel lembrou que no final de junho vencerão os contratos de todos eles. 
Sara Svensson deverá continuar por um período adicional de um ano, Sérgio Milheras sai no final de setembro para 
um Doutorado, e Sabá Loftus sai no final de junho para atender uma oportunidade de trabalho em Nova York.  O 
projeto está contratando um novo ponto focal no Amapá que deve chegar o mais cedo possível para ser formado 
pelo Sérgio. No que se refere à Guiana, dando continuidade às discussões com o GFC, transferir o ponto focal para 
Caiena, que manterá missões com regularidade na Guiana e a contratação de uma pessoa para atender à essa 
questão está em andamento.  
 
Finalmente, os membros do CG deliberaram sobre o lugar e a data da próxima reunião do CG. As anteriores foram 
realizadas em Paramaribo, Macapá e, desta vez, em Caiena. O GFC afirmou que está considerando a possibilidade 
de sediar o 4º encontro e informará logo mais a Equipe do Projeto. A Gestora do Projeto concordou em aguardar a 
resposta do GFC e, se não for deliberado afirmativamente, outras opções serão consideradas. 
 
Os últimos momentos do SC3 foram dedicados a agradecer todos os participantes pelas discussões proveitosas 
durante os dois dias do encontro. 
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� Orçamento geral 
 

 

Activities
TOTAL 

BUDGET
In 2013

January-

April 2014
TOTAL

Budget 

May-

December

TOTAL budget 

consumption at the 

end of 2014*

Expected 

consomption 

end of 2014

Activity 1 - "À la carte" Country Support 74 704                 -            14 754    14 754    59 950            74 704                        100%

Activity 2 - Technical Working Groups 231 070               4 902       42 132    47 034    115 536          162 570                      70%

Activitiy 3 - Training and Technology Transfer 404 000               -            127 200          127 200                      31%

Acitvity 4 - Development of a regional dialogue plateform434 879               -            110 362          110 362                      25%

Activity 5 - Project Management 1 485 047            485 871  104 391  590 262  340 386          930 648                      63%

Activity 6 - Monitoring and evaluation 98 000                 16 667     16 667    13 993            30 660                        31%

Unforeseen 11 320                 -            5 660              5 660                          50%

TOTAL 2 739 020            507 440  161 277  668 717  767 427          1 436 144                  52%

Budget consumption 19% 6% 24% 28% 52%

*including previous years

Spent budget  Projected


