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Resumo Executivo 
 
O Quarto Encontro do Comitê Gestor (ECG) do projeto REDD+ para o Escudo das Guianas foi realizado na cidade de 
Georgetown, nos dias 20 a 22 de janeiro de 2015. Na ocasião, reuniram-se todos os colaboradores do projeto em 
um momento decisivo para o mesmo, que entra em sua fase final e tem previsão de conclusão para dezembro de 
2015. Ao longo deste encontro, os colaboradores do projeto discutiram as atividades já realizadas e aquelas 
programadas, assim como maneiras de despender o restante dos recursos e dar maior relevância aos resultados do 
projeto no futuro.  
 
A Equipe de Projeto apresentou as atividades principais executadas desde maio de 2014 e as últimas apresentações 
ao longo do ECG3 que incluíram: 
 

 Continuidade do Apoio À la carte (ALC) em todos os quatro países, ainda a ser concluído no Amapá, na 
Guiana Francesa e no Suriname e a ser iniciado na Guiana; 

 Um Encontro do Grupo de Trabalho sobre Vetores de Desmatamento e Degradação Florestal no Contexto 
do REDD+, organizado no mês de agosto no Amapá (http://reddguianashield.com/working-groups/drivers-
of-deforestation-and-forest-degradation-in-the-context-of-redd/); 

 Três Sessões de formação SAR, organizadas em novembro, dezembro e janeiro em Macapá, Paramaribo e 
Georgetown (http://reddguianashield.com/trainings/sar-technical-training-for-forest-mapping/); 

 Uma bolsa de estudos outorgada a uma estudante do Suriname para cursar o mestrado em Ecologia das 
Florestas Tropicais na UMR Ecofog, em Kourou; 

 O lançamento de um Estudo Regional Cooperativo sobre Monitoramento do Impacto da Exploração do 
Ouro na Cobertura Florestal e Água Doce no Escudo das Guianas (co-financiada pela WWF-Guianas) 
(http://reddguianashield.com/studies/gold-mining-impact-monitoring-at-the-guiana-shield-regional-
scale/); 

 O lançamento de um Estudo Regional sobre Análise e Modelagem de Desmatamento e a continuidade do 
apoio a um Doutorado em modelagem de desmatamento; 

 A assinatura de um acordo entre a ONFG, Airbus Defence and Space e a Région Guyane para permitir o 
acesso dos colaboradores do projeto às imagens SPOT disponíveis de todo o Escudo das Guianas 
(Suriname, Guiana, Guiana Francesa e Amapá); 

 Um Encontro do Comitê Gestor realizado em Caiena nos dias 2 e 3 de junho de 2014.  
 

Estas atividades têm sido recebidas de forma positiva, especialmente as oportunidades de capacitação promovidas 
pelo projeto. Devido à falta de tempo e recursos, algumas atividades que haviam sido previamente agendadas e 
divulgadas tiveram de ser adiadas e submetidas, com mais informações, orçamento e cronograma atualizados, aos 
membros do CG ao longo deste quarto ECG. Até final de dezembro 2014, aproximadamente 50% do total do 
orçamento havia sido utilizado. 
 
Além da continuação das atividades já em andamento (incluindo as Estudos Regionais sobre Exploração de Ouro e 
Modelagem de Desmatamento), novas atividades para os próximos meses incluem: 
 

 A tradução de todos os resultados do Apoio ALC para o inglês para serem divulgados no âmbito do 
Escudo das Guianas, de modo que esses resultados possam ser utilizados por todos os colaboradores; 

 A organização de dois Encontros do Grupo de Trabalho adicionais - EGT5 (Caiena, de 4 a 8 de maio) e o 
EGT6 que deverá ser organizado antes do fim deste ano; 

 A organização de um Workshop Regional sobre imagens SAR, dando continuidade ao treinamento 
anterior (Macapá, de 13 a 17 de abril); 

 A organização de um curso de Capacitação Regional sobre o Sistema de Classificações de Cobertura do 
Solo, em colaboração com a FAO (Paramaribo, de 9 a 13 de março); 

 Um Estudo Regional sobre o desenvolvimento de Equações Alométricas no Escudo das Guianas (de março 
até setembro); 

http://reddguianashield.com/working-groups/drivers-of-deforestation-and-forest-degradation-in-the-context-of-redd/
http://reddguianashield.com/working-groups/drivers-of-deforestation-and-forest-degradation-in-the-context-of-redd/
http://reddguianashield.com/trainings/sar-technical-training-for-forest-mapping/
http://reddguianashield.com/studies/gold-mining-impact-monitoring-at-the-guiana-shield-regional-scale/
http://reddguianashield.com/studies/gold-mining-impact-monitoring-at-the-guiana-shield-regional-scale/
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 Um Estudo Regional e Simpósio sobre Identificação de Espécies Botânicas; 
 Um Encontro de Diálogo Regional, que deverá ser organizado ao mesmo tempo e lugar do próximo ECG; 
 Um Encontro do Comitê Gestor, que deverá ser realizado em Paramaribo em meados de junho.  
 

 
Decidiu-se que, para todas estas atividades seriam divulgados entre os membros do CG Termos de Referência 
(TdRs) detalhados, lhes sendo solicitadas observações ou objeções a serem elaboradas no prazo de duas semanas. 
Não havendo nenhum comentário ou resposta dos membros do CG, decidiu-se que as atividades e os custos serão 
considerados validados e que aquelas poderão ser iniciadas. 
 
Incluindo todas as atividades agendadas, estima-se que entre 70% e 80% do orçamento seria despendido até o fim 
do projeto. Uma percentagem adicional do orçamento ainda necessita ser alocada e, neste sentido, foram iniciadas 
discussões com os colaboradores para identificar atividades relevantes e adequadas que poderiam ser financiadas 
pelo projeto. Para facilitar esta discussão foi desenvolvida e compartilhada entre os participantes uma ferramenta 
de tomada de decisões para que pudessem ter uma ideia clara sobre o orçamento já gasto, previsto e a ser 
alocado.  
 
Como ponto relevante da agenda, os membros do CG discutiram também sobre a possível participação do projeto 
REDD + para o Escudo das Guianas na 21ª Conferência das Partes da CQNUMC, que acontecerá em Paris em 
dezembro de 2015.  
Foram discutidas diversas possibilidades de participação, desde uma muito ambiciosa posição conjunta de todos os 
colaboradores do REDD+ nas negociações, até a organização de um evento técnico paralelo para mostrar os 
resultados do projeto. Todos os colaboradores concordaram sobre a relevância da COP21 como uma boa forma de 
realçar os resultados do projeto e de encorajar o diálogo regional. Decidiu-se a criação de um Grupo Focal a ser 
composto por duas pessoas por país e por doadores para avançar, ponderar e levar em consideração as melhores 
formas e conteúdo para os Encontros de Diálogo Regional e a participação na COP21. Os Termos de Referência 
deste Grupo Focal serão divulgados após o ECG4. 
 
  



REDD + para o Escudo das Guianas  4 
Relatório do 4º Comitê Gestor  -  20 a 22 de janeiro de 2015, Georgetown 

Quarto Encontro do Segundo Comitê Gestor 

Contexto 

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, e, pouco depois, o Estado do Amapá 
se incorporou a ele. O objetivo do projeto é o de fornecer informações e instrumentos aos países membros para 
que possam estabelecer políticas e medidas cientificamente fundamentadas para enfrentar o desmatamento e a 
degradação ambiental, no marco do mecanismo REDD+. O projeto irá encorajar a cooperação entre os países 
vizinhos no REDD+, graças a uma plataforma técnica e regional que irá se focar no inventário dos recursos 
(estoques de carbono e cobertura florestal), melhora da compreensão quantificada dos vetores de desmatamento 
e degradação ambiental, bem como na modelagem da evolução da cobertura florestal.  

O projeto é dirigido por um Comitê Gestor que se reúne duas vezes ao ano, o qual, além dos doadores, inclui os 
serviços florestais governamentais e as agências REDD+ responsáveis de cada um dos quatro países do projeto, 
assim como três organizações observadoras com ampla experiência em colaboração regional em assuntos 
ambientais no Escudo das Guianas.  

O REDD+ para o Escudo das Guianas é financiado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), 
através do programa Interreg IV Caraïbes (€ 1,26 mi), o Fundo Francês para o Meio Ambiente Mundial (FFEM - € 1 
mi), Région Guyane (€ 90.000), assim como pelas contribuições dos próprios colaboradores do projeto. Os Acordos 
de Financiamento com os doadores foram assinados ao final do ano de 2012 e o projeto se iniciou oficialmente em 
janeiro de 2013. O projeto está previsto para ser concluído em dezembro de 2015. 

 

Objetivos 

O Quarto Encontro do Segundo Comitê Gestor foi realizado na sede da Comissão de Serviços Florestais da Guiana, 
GFC, na cidade de Georgetown, Guiana, nos dias 20 a 22 de janeiro de 2015.  

O objetivo principal do Quarto Encontro do Segundo Comitê Gestor foi o de oferecer um foro de discussão para 
que todos os membros do CG estivessem a par dos avanços alcançados desde o último encontro (dias 2 a 3 de 
junho de 2014) e discutissem os desdobramentos futuros do projeto. Os dois dias e meio de reunião 
proporcionaram ainda a oportunidade aos membros de partilhar experiências, conhecer as iniciativas uns dos 
outros e discutir abordagens regionais para o REDD+ no Escudo das Guianas.  

Os seus objetivos específicos foram: 

 Apresentar e validar os avanços realizados pela equipe do projeto e os colaboradores desde o último 
encontro do CG; 

 Reafirmar o alinhamento entre os objetivos do projeto e as expectativas dos colaboradores com relação 
ao projeto; 

 Apresentar, discutir e validar as atividades especificadas e o orçamento a ser autorizado até o próximo 
ECG;  

 Fortalecer a perspectiva regional entre os países/estados envolvidos e incrementar a troca de 
informações; 
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Acesso aos materiais do Comitê Gestor 
 

Todas as apresentações do Quarto Encontro do Comitê Gestor, assim como outros materiais relevantes, podem ser 
baixadas na página: http://reddguianashield.com/steering-committee/fourth-steering-committee-meeting-20-22-
january-2015/ 
 
 

Agenda 
 
O Encontro do Comitê Gestor durou dois dias e meio e foi agendado para acontecer coincidindo com as datas dos 
voos dos participantes que vieram até a Guiana partindo do Amapá, Caiena ou Suriname.  

 
Dia 1 - 20 de janeiro, 2015  
 

 
 
 
 
 
 
 

http://reddguianashield.com/steering-committee/fourth-steering-committee-meeting-20-22-january-2015/
http://reddguianashield.com/steering-committee/fourth-steering-committee-meeting-20-22-january-2015/
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Dia 2 - 21 de janeiro, 2015 
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Dia 2 - 22 de janeiro, 2015 
 

 
 
 

Lista de participantes 

Membros Formais do Comitê Gestor (um por instituição de membro titular) 

Instituições de membro titular  Representantes Oficiais no ECG4  

GFC, Guiana Pradeepa BHOLANATH 
Diretor da Divisão de Planejamento e 
Desenvolvimento 

OCC, Guiana Gitanjali CHANDARPAL Diretor da Agência de Mudanças Climáticas 

SBB, Suriname Balvansing LAKHISARAN Assessor de Políticas 

NIMOS, Suriname Angela KROMODIMEDJO Responsável de Campo 

IEF, Amapá (Brasil)  Mariane NARDI 
Gerente do Departamento de Serviços 
Ambientais 



REDD + para o Escudo das Guianas  8 
Relatório do 4º Comitê Gestor  -  20 a 22 de janeiro de 2015, Georgetown 

SEMA, Amapá (Brasil) Claudia FUNI 
Coordenadora da Unidade de 
Geoprocessamento 

ONF-Guyane, França David BINET Diretor Executivo 

Région Guyane, França Sem representante  

AFD / FFEM – DOADOR Pierre-André AGNEL Responsável de Projeto 

STC / INTERREG – DODAOR Sem representante  

Observadores   

WWF Guianas 
Chuck HUTCHINSON 
 

Responsável Técnico Sênior 
 

Conservation International Suriname Eunike MISIEKABA Coordenador Técnico 

Guyana Shield Facility 
 
Patrick JOHN 
 

 
Diretor Financeiro Adjunto do Projeto 
 

 

Participantes e Observadores Adicionais 

Nome Cargo Instituição 

Michel PROM Embaixador da França Embaixada da França no Suriname 

Dianne BALRAJ Coordenadora de políticas Conservation International Guyana 

Yolanda WARD Responsável de Difusão e Comunicação Guyana Shield Facility 

Rene SOMOPAWIRO 
Diretor do Departamento de Pesquisa e 
Desenvolvimento 

SBB, Suriname 

Ryan WIJNERMAN Consultor para Políticas Sênior SBB, Suriname 

Sarah CRABBE 
Diretora da Unidade de Monitoramento de Carbono 
Florestal 

SBB, Suriname 

Jean-Luc SIBILLE 
Diretor do Departamento de Planejamento de Uso 
da Terra 

ONF-Guyane, França 

Camille DEZECACHE Doutorando Universidade das Antilhas 

Equipe Organizadora 

Nome Cargo Instituição 

Marie CALMEL Diretora de Projeto ONF International  

Nicolas CHENET Diretor de Clima e Florestas ONF International 

Mathieu RAHM 
Ponto Focal Guiana / Responsável de 
Projeto 

ONF International 

Christelle NDAGIJIMANA Ponto Focal Amapá ONF International 

Sara SVENSSON Ponto Focal Suriname ONF International 
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Resumo e Resultados das Sessões 
 

20 de janeiro, 2015 

Introdução e expectativas 
 
As palavras de boas-vindas foram dadas por: 

 Pradeepa BHOLANATH da Comissão de Serviços Florestais da Guiana, como instituição anfitriã; 

 Vossa Exa., o Sr. Michel PROM, Embaixador da França no Suriname; 

 David BINET, Diretor Executivo de ONF-Guyane, como instituição Líder do projeto, e 

 Marie CALMEL como Diretora de Projeto.  
 
Através dessas palavras de boas-vindas, se agradeceu a todos os participantes pela sua presença, com um 
agradecimento especial à GFC por sediar o encontro. O Embaixador da França mencionou a importância da 
cooperação regional no Escudo das Guianas, como uma prioridade para a França. A agenda de negociações 
internacionais também foi mencionada por diversos participantes, especialmente a CQNUMMC, que será 
organizada em Paris em dezembro de 2015.  
Do mesmo modo, David BINET e Marie CALMEL enfatizaram alguns desafios importantes para o projeto em 2015, 
principalmente a necessidade de se implementar todas as atividades agendadas no tempo previsto pelo projeto.  
 
Depois de uma rodada introdutória, foram lembradas as principais expectativas dos participantes com relação aos 
dois dias e meio de debate: resumidamente, atualizar as informações dos membros sobre a região, ter uma visão 
geral dos avanços do projeto até o momento, e tomar decisões sobre as atividades futuras do projeto e sobre a 
alocação dos recursos.  
 

Sessão 1 – Diálogo regional sobre REDD+ no Escudo das Guianas 
 
Cada país fez uma apresentação para atualizar o grupo sobre os avanços do REDD+ em seus respectivos países.  
 

 Pradeepa BHOLANATH do GFC comunicou as informações mais recentes, sobretudo as relativas ao 
monitoramento florestal e de carbono, assim como as relativas aos níveis de emissão de referência que 
foram submetidos à CQNUMC. O item de Verificação do MRV foi destacado como o principal desafio para 
2015, assim como o interesse em transformar os esforços nacionais em ações de base comunitária [ver 

apresentação].  
 Mariane NARDI do IEF e Claudia FUNI da SEMA mencionaram vários projetos em andamento relacionados 

com a prevenção do desmatamento e o monitoramento dos estoques de carbono e florestais no Amapá. 
Elas ressaltaram principalmente as recentes mudanças no contexto político local que explicam algumas 
incertezas com relação à aceitação do REDD+ e a continuidade de suas atividades, mas que até então não 
têm impactado o projeto em si [ver apresentação]. 

 Angela KROMODIMEDJO, de NIMOS em Suriname, ressaltou como o principal avanço desde o anterior ECG 
a informação divulgada sobre o Workshop Inaugural em REDD+, que foi organizado nos dias 9 e 10 de 
dezembro em Suriname [ver apresentação]. 

 Jean-Luc SIBILLE e David BINET da ONF Guyane sublinharam os desafios futuros em termos de 
Planejamento de Uso da Terra na Guiana Francesa (Anexo 1 país, p.ex. não qualificado para os 
mecanismos REDD+ tradicionais), assim como a prioridade outorgada aos assuntos relativos às questões 
florestais e climáticas, que deverão ser discutidas durante a COP21 [ver apresentação]. 

 

https://reddguianashield.files.wordpress.com/2015/01/scm4_session1_guyanapresentation.pdf
https://reddguianashield.files.wordpress.com/2015/01/scm4_session1_guyanapresentation.pdf
https://reddguianashield.files.wordpress.com/2015/01/scm4-session1_amapapresentation.pdf
https://reddguianashield.files.wordpress.com/2015/01/scm4_session1_surinamepresentation.pdf
https://reddguianashield.files.wordpress.com/2015/01/scm4_session1_fguianapresentation.pdf
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Além dos representantes dos países membros, os observadores fizeram apresentações ou breves comentários 
sobre suas atividades em nível regional: 
 

 Chuck HUTCHINSON apresentou as atividades da WWF Guyana em termos Sistemas MRV Comunitários; 
 Eunike MISIEKABA e Dianne BALRAJ apresentaram as suas respectivas atividades, mencionando o fim do 

projeto Desmatamento Evitado financiado pela KfW ( ver um resumo dos resultados deste projeto ) e 
enfatizaram as atividades que ainda deverão acontecer com relação ao Planejamento de Uso da Terra e ao 
Setor de Mineração na Guiana, assim como a participação da comunidade no processo REDD+ no 
Suriname.  

 Patrick JOHN do Guayana Shield Facility ofereceu uma apresentação enfocada no Atlas do Escudo das 
Guianas (uma base de dados GIS em desenvolvimento) e na iniciativa FORESEEN, cujos objetivos são 
similares aos do projeto REDD + para o Escudo das Guianas [ver apresentação].    

 
Após a conclusão destas apresentações, Sara SVENSSON, da ONFI, que foi a facilitadora da sessão, [ver 
apresentação] propôs várias questões sobre a cooperação regional, incluindo a de como garantir a sua durabilidade 
após a conclusão do projeto.   
Em seguida, todos os participantes debateram os fundamentos da mencionada colaboração regional, e as 
diferentes formas que ela assume. Mencionou-se que uma questão essencial a ser ponderada para que a 
cooperação regional seja sustentável, é a de saber o motivo pelo qual os colaboradores têm o mesmo interesse em 
colaborar. Os membros do CG afirmaram que este ECG pode se tornar uma boa oportunidade para definir as 
prioridades em comum, e elaborar os objetivos pós-projeto a serem atingidos com base nelas, ressaltando que, 
para se tornarem relevantes, os objetivos regionais devem acompanhar as prioridades nacionais.  
 
 
  

https://reddguianashield.files.wordpress.com/2014/10/sheet-for-newsletter_onfi.pdf
https://reddguianashield.files.wordpress.com/2015/01/scm4_session1_gsf.pdf
https://reddguianashield.files.wordpress.com/2015/01/scm4_session1__regionaldialogue.pdf
https://reddguianashield.files.wordpress.com/2015/01/scm4_session1__regionaldialogue.pdf
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21 de janeiro, 2015 

Sessão 2 – Apoio Nacional “à la carte” 
 
O apoio nacional “à la carte” foi uma forma de o projeto atender às prioridades de cada país por meio de um apoio 
técnico específico que deverá estar alinhado com os componentes técnicos do projeto e que, em alguns 
momentos, deverá ser válido em escala regional. A sua dotação orçamentária foi aprovada formalmente durante o 
ECG2 em Macapá em € 74.000 para as suas atividades.  
Durante o ECG4 os países apresentaram ou comentaram brevemente sobre o Apoio ALC que foi ou deverá ser 
providenciado para a sua instituição. Ver apresentações sobre Apoio ALC para o Suriname (Formação em Q-GIS e 
desenvolvimento participativo de protocolos QAQC, Apoio para o Plano Nacional de Monitoramento Florestal e 
outros protocolos de mapeamento), Apoio ALC para a Guiana Francesa (Estudo sobre a relevância de contar com 
um mecanismo doméstico de REDD+ para a Guiana Francesa e como ele poderia ser) e Apoio ALC para o Amapá 
(Identificação em campo de tipos de uso da terra, Identificação da degradação ambiental e protocolo QAQC).  
O Apoio ALC para a Guiana está previsto para o primeiro semestre de 2015 e irá se focar no desenvolvimento de 
um fator de emissão de carbono para degradação ambiental devido às atividades de exploração mineral.  
 

Calendário e situação orçamentária 

Foram apresentados o Calendário e a situação orçamentária por Christelle NDAGIJIMANA (ONFI) que foi a 
facilitadora desta sessão [ver apresentação]. Ela demonstrou que todas ass atividades não foram implementadas 
até então, porém garantiu que 100% do orçamento será usado antes do próximo ECG, com uma leve alteração no 
montante empregado (+ € 1.200) devido às variações na taxa de câmbio. 

 

Debate e tomada de decisões  

Os debates se focaram em como o Apoio ALC poderia ser útil em escala regional e atuar para os interesses de 
outros países. Dado que, na maior parte dos casos, o apoio a outros países pode ser útil para si mesmos, os 
participantes sugeriram que todos os resultados fossem traduzidos para o inglês. Ficou determinado que uma 
cotação seja requerida assim que os resultados estejam disponíveis e que, então, a despesa seja submetida 
novamente para a validação dos membros do CG.  
 

Sessão 3 – Grupos Técnicos de Trabalho 
 
Sara SVENSSON, da ONFI, lembrou que os Encontros do Grupo de Trabalho representam uma oportunidade para 
que os especialistas da região se reúnam e compartilhem experiências sobre assuntos técnicos. O objetivo principal 
desses encontros é o de promover o diálogo técnico regional. Até o momento foram organizados quatro encontros 
do GT: 

 EGT1 – REDD+ Implementação de Sistema MRV e vetores de desmatamento, 5 e 6 de dezembro, 2013 - 
Georgetown, Guiana; 

 EGT2 - Mapeamento para o REDD+: ferramentas e métodos de classificação para o monitoramento da 
cobertura florestal, 27 e 28 de fevereiro, 2014 - Paramaribo, Suriname;  

 EGT3 – Desenvolvimento do Inventário Florestal Nacional Polivalente, 28 e 29 de abril - Caiena, Guiana 
Francesa; 

 EGT4 – Vetores de Desmatamento e Degradação Florestal no Contexto do REDD+, 20 e 21 de agosto - 
Macapá, Amapá;   

 

https://reddguianashield.files.wordpress.com/2015/01/scm4-session2_alc-support-to-suriname.pdf
https://reddguianashield.files.wordpress.com/2015/01/scm4_session2_alcfrenchguiana.pdf
https://reddguianashield.files.wordpress.com/2015/01/scm4_session2_alcsupport.pdf
https://reddguianashield.files.wordpress.com/2015/01/scm4_session2_alcsupport.pdf
http://reddguianashield.com/working-groups/working-group-1/
http://reddguianashield.com/working-groups/working-group-2/
http://reddguianashield.com/working-groups/working-group-2/
http://reddguianashield.com/working-groups/working-group-3/
http://reddguianashield.com/working-groups/drivers-of-deforestation-and-forest-degradation-in-the-context-of-redd/
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Sara SVENSSON (ONFI) apresentou informações detalhadas sobre o EGT4 que foi organizado entre os ECG3 e o 
ECG4.  [Ver apresentação]. 
 

Calendário e situação orçamentária 

Pouco mais de € 61.000 foram gastos na organização dos quatro primeiros EGT. Um orçamento adicional de 
aproximadamente € 170.000 ainda encontra-se disponível, dentre os quais, aproximadamente € 60.000 deverão 
ser utilizados para organizar dois EGT adicionais, conforme previsto no orçamento e no programa de atividades.  
Nesta rubrica orçamental, a previsão é de que sejam alocados € 110.000 em novas atividades, a exemplo de 
Encontros do Grupo de Trabalho, mas que não haviam sido incluídas no programa inicial de atividades.  
Espera-se que o EGT5 seja organizado antes do próximo ECG, em maio, e o último, EGT6, em julho.  
 

Debate e tomada de decisões 

As discussões focaram-se principalmente nos assuntos a serem abordados pelos EGT5 e EGT6, assim como sobre a 
possibilidade de realização de um Workshop SAR a ser organizado a título de atividade suplementar na rubrica 
orçamental adotada.  
 
A Equipe de Projeto deverá sugerir uma agenda e expositores destes tópicos. O próximo EGT deverá ser organizado 
na Guiana (se o período de eleição assim o permitir, em maio 2015). Nenhuma decisão foi tomada sobre os EGT5 e 
EGT6, entretanto diversos temas foram citados: 
 

 Modelagem de desmatamento futuro; 

 Monitoramento de base comunitária; 

 Agricultura itinerante; 

 NREF; 

 Relatórios GEE; 

 Lidar; 

 O impacto de Grandes Usinas Hidroelétricas no desmatamento e emissões de carbono; 

 Ferramentas de análise e modelagem de desmatamento no Escudo das Guianas. 
 
Mathieu RAHM, da ONFI, sugeriu a preparação de um Workshop SAR que aconteceria como uma continuação das 
Sessões de Treinamento SAR. Os objetivos seriam de capitalizar o conhecimento e as competências adquiridas ao 
longo dessas últimas sessões de treinamento, e realizar novos testes de processamento utilizando imagens SAR, 
assim como a combinação de imagens SAR e imagens óticas para fins de monitoramento florestal. Os membros do 
CG manifestaram o seu interesse na realização desta atividade, fazendo alusão ao retorno muito positivo recebido 
após o primeiro treinamento, bem como à real necessidade de dominar esta técnica, levando em conta a 
nebulosidade na região. Foi mencionado ainda que o projeto deveria levar em consideração a sustentabilidade dos 
cursos de formação em SAR, com relação aos custos das imagens SAR e à sua capacidade limitada de adquiri-las 
fora do âmbito do projeto.  
 
Foi debatida a possibilidade de se adquirir imagens SAR através do projeto, porém este ponto ainda deverá ser 
avaliado dependendo das possibilidades orçamentárias. Os Termos de Referência desta atividade serão 
brevemente divulgados aos membros do ECG. O orçamento total demandado para a reunião (sem considerar a 
possibilidade de compra de imagens) será de aproximadamente € 45.000. Será organizado em Macapá, em meados 
de abril.  
 
 

Sessão 4 – Capacitação e Transferência Tecnológica 
 

https://reddguianashield.files.wordpress.com/2015/01/scm4_session3__workinggroups.pdf
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O componente de Capacitação e Transferência Tecnológica inclui uma alocação orçamentária dedicada para 
formação (€ 216.000) que deveria cobrir diferentes tipos de atividades, desde as sessões de treinamento clássicas 
até bolsas de estudo e apoio regional em assuntos específicos com fins de capacitação. Um orçamento adicional de 
€ 180.000 será alocado para a Transferência Tecnológica, p.ex. para a compra de materiais, equipamentos e 
imagens de satélite. Ver apresentação de Mathieu RAHM, que foi o facilitador desta sessão. 
 
 As atividades já realizadas foram apresentadas pela equipe, incluindo: 
 

 Sessões de Treinamento em SAR realizadas entre novembro de 2014 e janeiro de 2015, sucessivamente, 
em Macapá, Paramaribo e Georgetown. Todos os tutoriais e resultados de tais sessões de treinamento 
encontram-se disponíveis no site do projeto (ver páginas dedicadas a esses treinamentos). O orçamento 
total utilizado para esta atividade foi de aproximadamente € 70.000. 

 Bolsa de Estudos Universitária outorgada a Cindyrella KASANPAWIRO, estudante surinamesa, para o curso 
de Mestrado em Ecologia Florestal Tropical em Kourou. Entre as solicitações de inscrição feitas pelos 
países, apenas esta foi aceita pela universidade, principalmente devido à limitação linguística (os cursos 
são oferecidos em francês). Como parte do curso, Cindyrella KASANPAWIRO iniciará um estágio de 6 
meses, no SBB, trabalhando com modelagem de desmatamento no Escudo das Guianas, em colaboração 
com o doutorando Camille DEZECACHE. O orçamento total disponibilizado para esta atividade é de 
aproximadamente € 10.000.  

 Contrato de uso das Imagens SPOT assinado entre ONF-Guyane (como instituição Coordenadora do 
Projeto), a Airbus Defence and Space e a Région Guyane para permitir o acesso aos países colaboradores a 
todas as imagens SPOT existentes. As imagens são fornecidas no âmbito do Estudo Regional Cooperativo 
sobre o Monitoramento do Impacto da Exploração de Ouro na Cobertura Florestal e nos Mananciais de 
Água no Escudo das Guianas (ver abaixo). Este acordo diz respeito aos territórios da Guiana Francesa, o 
Suriname, Guiana e Amapá e inclui usuários diretamente envolvidos na pesquisa sobre Extração de Ouro. 
Cada um deles deverá assinar licenças a serem compartilhadas em breve pela Equipe de Projeto. Nicolas 
CHENET, da ONFI, apresentou a articulação entre os colaboradores (ver Figura abaixo). O orçamento total 
disponibilizado para esta atividade é de aproximadamente € 75.000.  

 Treinamento em Monitoramento do Impacto da Exploração de Ouro no âmbito do Estudo Regional 
Cooperativo. O estabelecimento de uma logística foi necessário para transformar o Estudo Regional em 
um Estudo Cooperativo, p. ex., conseguir a reunião de todos os participantes e fazer com que praticassem 
com uma metodologia regional.  

 

https://reddguianashield.files.wordpress.com/2015/01/scm4_session4_trainingtechtransfer.pptx
http://reddguianashield.com/trainings/sar-technical-training-for-forest-mapping/
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Fig. 1 – Apresentação do Acordo Airbus para o projeto REDD+ para o Escudo das Guianas. 
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Para o próximo mês, diversas atividades foram agendadas e as mesmas foram apresentadas pela equipe. Nelas se 
incluíram atividades anteriormente previstas, mas que foram adiadas devido à falta de tempo ou de recursos. 
 

 Treinamento sobre a  Identificação de Espécies Botânicas 
Conforme apresentado por Sara SVENSSON ao longo do ECG4, se por um lado esta atividade já havia sido 
considerada durante o ECG3, ela não pôde ser iniciada em 2014 devido a vários entraves (complexidade 
logística e de tradução no contexto de um treinamento de campo).  Alguns TdRs foram compartilhados com 
especialistas, lhes tendo sido solicitadas propostas financeiras e técnicas. De acordo com as recomendações 
realizadas, os TdRs se mostraram ambiciosos demais ou mal definidos e o orçamento a disposição limitado 
demais (aproximadamente € 30.000). Como alternativa, se sugeriu durante o ECG4, a reavaliação dos objetivos 
e orçamento da atividade ou o remanejamento do respectivo orçamento para outras atividades.  
Os membros do CG reavaliaram o seu interesse na atividade, apesar de que concordaram sobre o fato de que 
os objetivos poderiam ser redefinidos.  Como resultado do debate, alcançou-se a decisão de que esta atividade 
deveria ser reconsiderada, levando em conta um incremento de seu orçamento com o objetivo primário de 
reunir os recursos e especialistas presentes na Região.  Os TdRs deverão ser adaptados em função destes 
comentários e compartilhados com os especialistas, de modo que lhes seja possível apresentar  o quanto antes 
uma proposta clara aos membros do CG com relação à esta atividade.  O orçamento total disponibilizado para 
esta atividade é de aproximadamente € 50 a 60.000. 

 

 Treinamento sobre Sistema de Classificação de Uso e Cobertura da Terra (LCCS) 
Mathieu RAHM fez uma apresentação sobre o Treinamento em LCCS que será ministrado em colaboração com 
a FAO com o intuito de atender uma necessidade identificada durante o EGT3. O objetivo deste treinamento é 
o de harmonizar os sistemas nacionais de classificação de uso e cobertura da terra, analisar as dificuldades que 
cada país enfrenta, tentar solucioná-las, e permitir uma comparação segura entre mapas de um mesmo país. O 
seguinte passo seria a propositura de uma estrutura para a criação de um sistema de classificação regional. 
Todos os membros do CG concordaram com esta proposta e aguardam a versão final dos TdRs para aprová-la 
formalmente.  O orçamento total necessário para esta atividade é de aproximadamente € 25.000, sem 
tradução (aproximadamente € 30.000 com tradução).   

 

 Apoio Regional em Equações Alométricas 
Após o EGT3, sugeriu-se a busca de Apoio Regional para especialistas em equações alométricas, uma vez que 
existem muito poucas equações desenvolvidas para as florestas do Escudo das Guianas. Mathieu RAHM, da 
ONFI, apresentou informações detalhadas desta pesquisa regional a ser desenvolvida em colaboração com o 
CIRAD. O orçamento total para esta atividade é de aproximadamente € 50.000.  
Os membros do CG comunicaram a sua situação atual em termos de equações alométricas: elas, ou não estão 
atualizadas, ou não estão adaptadas às especificidades de cada país. Ressaltaram, assim, a necessidade desta 
atividade.  Decidiu-se, então, que TdRs fossem compartilhados o quanto antes com relação à esta atividade de 
Apoio Regional, cujo objetivo é a construção de uma base regional e a proposição de diretrizes sobre o 
desenvolvimento de equações alométricas para o Escudo das Guianas.  
 

 Transferência Tecnológica 
Nenhuma atividade ou despesa específicas foram agendadas sob esta rubrica orçamental, exceto a compra de 
algumas imagens SAR e materiais (tablets) que serão utilizados no âmbito do Workshop SAR organizado para 
meados de abril. O orçamento total previsto para esta finalidade é de aproximadamente € 10.000.  
Patrick JOHN, do GSF, ressaltou que a iniciativa FORESEEN deverá fornecer materiais aos países (incluindo 
smartphones ou tablets para fins de monitoramento). Acordou-se que este apoio do projeto ocorreria uma 
única vez e seu objetivo seria o de familiarizar os participantes com o uso de ferramentas de monitoramento; 
deste modo, pode se mostrar complementar ao projeto do GSF sob discussão na divisão de apoio financeiro 
aos países.   
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Orçamento e agenda para CTT 

Marie CALMEL, da ONFI, apresentou a situação orçamentária da atividade CTT, resumindo o orçamento despendido 
em 2014, aquele previsto para as próximas atividades e o que permanece disponível. Ressaltou também uma 
mudança no orçamento disponível, uma vez que foram recebidos recursos adicionais, doados pela WWF, entre os 
dois ECGs direcionados ao Estudo sobre Extração de Ouro. De forma resumida, se todas as atividades agendadas 
forem implementadas, restará um orçamento muito baixo (aproximadamente € 5.000) que, muito provavelmente, 
será usado para cobrir despesas não previstas advindas das atividades agendadas ao invés do desenvolvimento de 
novas atividades nesta rubrica orçamental de Capacitação.  
Com relação à fatia de Transferência Tecnológica, que deveria ser destinada à compra de materiais e 
equipamentos, foram gastos ou estão previstos aproximadamente € 85.000. O restante do orçamento, 
aproximadamente € 95.000, ainda deverá ser alocado sem que nenhuma decisão quanto à esta questão tenha sido 
realizada durante o ECG4. 
Todas as atividades deverão ser implementadas, ou pelo menos iniciadas, ao longo do primeiro semestre de 2015.  

 
22 de janeiro, 2015 
 
OBS.: A Sessão 5 sobre Ferramentas de Diálogo Regional no contexto do REDD+ se iniciou no dia 21 de janeiro.   

Sessão 5 – Ferramentas de Diálogo Regional no contexto do 
REDD+   
 
Um componente do projeto REDD + para o Escudo das Guianas foi dedicado às Ferramentas de Diálogo Regional no 
contexto do REDD+. Este componente inclui todas as atividades desenvolvidas com o objetivo específico de 
fomentar o Diálogo Regional sobre REDD+, iniciando com ferramentas que ofereçam uma perspectiva comum 
sobre o Monitoramento Florestal e de Carbono, Vetores de Desmatamento e Modelagem de Desmatamento 
Futuro no Escudo das Guianas.   
Este componente inclui diversos tipos de atividades tais como os Estudos Regionais, uma Base de Dados GIS, os 
Modelos de Desmatamento e a criação de uma página web. [Ver apresentação] de Mathieu RAHM, da ONFI, que 
atuou como facilitador deste debate.  
 
 

https://reddguianashield.files.wordpress.com/2015/01/scm4_session5_toolsregionalredd.pptx
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Fig. 2 – Ferramentas Regionais que recebem apoio no âmbito da plataforma de colaboração regional do REDD+ 
para o Escudo das Guianas. 
 
Várias atividades já iniciadas ou previstas foram apresentadas, incluindo: 
 

 Estudo Regional Cooperativo sobre Monitoramento do Impacto da Exploração de Ouro na Cobertura 
Florestal e a Água Doce no Escudo das Guianas  

O objetivo desta pesquisa é monitorar os impactos da exploração de ouro nas florestas e cursos d´água no 
Escudo das Guianas, atualizando assim os dados do estudoanterior publicado pela WWF Guianas. Enquanto o 
primeiro estudo foi realizado exclusivamente pela ONF Guyane, decidiu-se que, no caso desta atualização, 
será adotada uma abordagem comum, envolvendo cada país no processamento de seus próprios dados. A 
ideia por detrás de um estudo cooperativo é ter acesso a uma camada atualizada de dados, consentidos e 
compreendidos por todas as partes interessadas. Por esta razão, se fez necessário dar a todos os participantes 
acesso ao mesmo tipo de dados (imagens SPOT, ver a parte do Acordo assinado com Airbus Space 
previamente mencionado) e formar pessoas em uma metodologia comum.  Uma primeira sessão de formação 
aconteceu no mês de novembro em Caiena, e dois semanas adicionais serão organizadas do 27 de janeiro ao 6 
de fevereiro, para consolidar a metodologia e iniciar a produção de dados [ver website do projeto]. Esta 
Pesquisa Regional Cooperativa encontra-se em andamento e deverá ser concluída até o final de julho. É co-
financiado pela WWF-Guianas (aproximadamente € 30.000), de um montante total de aproximadamente € 
100.000 (incluindo logística e sessões de treinamento, porém não incluindo o Acordo com Airbus Defence and 
Space). 

 

 Base de Dados GIS Regional 
Uma Base de Dados GIS Regional está em fase de desenvolvimento. Ela incluirá todos os dados produzidos 
pelo projeto (p.ex. o Estudo Regional Cooperativo sobre Exploração de Ouro) assim como todas as camadas de 
dados dos países que ilustrem variáveis de desmatamento. A Base de Dados GIS objetiva oferecer o mesmo 
nível de informação a todos os participantes do projeto, assim como proporcionar camadas homogêneas de 
informação para os quatro territórios, o que é essencial para permitir uma análise global.  Camille 
DEZECACHE, da UAG, apresentou a ferramenta [ver apresentação] que está sendo desenvolvida pela ONF-
Guyane, utilizando um software livre. Espera-se que uma primeira versão da Base de Dados Regional GIS 
esteja disponível até meados de 2015. 

http://reddguianashield.com/studies/gold-mining-impact-monitoring-at-the-guiana-shield-regional-scale/
https://reddguianashield.files.wordpress.com/2015/01/scm4_session5_gisdatabase.pdf
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Algumas questões foram postas quanto ao conteúdo desta base de dados, à política de compartilhamento de 
dados e quanto às modalidades de uso, porém foi decidido que os membros do CG aguardarão até que os 
dados sejam coletados para tomar decisões com relação a estes aspectos, evitando assim que o andamento 
do projeto seja desacelerado.  
Acordou-se que o projeto entrará em contato com o GSF para oferecer mais informações técnicas sobre a 
base de dados e para buscar a sua integração ao Atlas do Escudo das Guianas, projeto gerenciado pelo GSF, 
ainda em desenvolvimento. 
 

 Modelagem de desmatamento futuro no Escudo das Guianas  
Diversas atividades relacionadas à Modelagem de Desmatamento Futuro no Escudo das Guianas estão 
previstas no âmbito do projeto. Christelle NDAGIJIMANA ofereceu uma visão geral dessas atividades [ver 
apresentação], e algumas apresentações específicas foram realizadas a respeito de: 

 Os avanços realizados por Camille DEZECACHE, da UAG, no seu Doutorado. Ele apresentou as 
escolhas metodológicas feitas, assim como os primeiros resultados obtidos, principalmente na 
Guiana Francesa. Os membros do CG debateram sobre os próximos passos a seguir, de modo a 
conformar este modelo à toda a Ecorregião[ver apresentação]; 

 Marie CALMEL, da ONFI, apresentou os estudos complementares em andamento a serem 
realizadas por Maxence RAGEADE, da ONFI, conforme acordado nos TdRs divulgados entre os 
membros do CG em setembro de 2014. [ver apresentação, iniciando no slide 11]. 
 

Os debates sobre como estes trabalhos poderiam ser úteis para toda a região e as partes interessadas, 
levaram à possibilidade de se organizar um encontro do Grupo de Trabalho dedicado às metodologias e 
ferramentas desenvolvidas por Camille e Maxence. Termos de Referência serão brevemente compartilhados 
pela equipe de projeto. 

 

Situação orçamentária e agenda 

Além das atividades anteriormente mencionadas, este componente conta com recursos para dois Encontros de 
Diálogo Regional (aproximadamente € 65.000) e Compensação por Carbono (€ 25.000), cuja execução precisa ainda 
ser definida (ver o debate da Sessão 6 sobre os Encontros de Diálogo Regional).  Se todas as atividades forem 
implementadas, uma pequena quota orçamental adicional (em torno de € 8.000) permanecerá disponível para 
outras atividades.   
 

Sessão 6 - Discussão de trabalho a título de preparação para a 
COP21.  
 
A CQNUMC COP21 será realizada em Paris de 30 de novembro até 11 de dezembro de 2015. Este evento é 
essencial, uma vez que existe a expectativa de que o próximo acordo internacional sobre mudanças climáticas seja 
adotado durante a COP21. A ocorrência deste evento em Paris, no final do período do projeto, oferece uma 
oportunidade para o projeto e para os colaboradores do projeto de ganhar visibilidade. 
 
Ao longo desta sessão, Sara SVENSSON, da ONFI, apresentou os resultados da COP20, focando no REDD+ [ver 
apresentação]. Em seguida a esta apresentação, se iniciou uma sessão de debate livre sobre como e se o projeto 
poderia ou deveria participar na COP21.  A ideia de participar surgiu no ECG3 em Caiena sem que houvesse um 
claro entendimento de em que consistiria tal participação. O primeiro passo foi dado pela Equipe do Projeto que 
questionou diversos especialistas sobre diferentes formas de participação possíveis, desde uma muito ambiciosa e 
politicamente engajada (a adoção e defesa dentro do CQNUMC de uma posição conjunta do REDD+), até 
apresentações técnicas dos resultados do projeto.  Os resultados destes questionários informais foram 
apresentados por Marie CALMEL, da ONFI, ao longo do ECG4 [ver apresentação, iniciando no slide 13]. 
 

https://reddguianashield.files.wordpress.com/2015/01/scm4_session5_toolsregionalredd_day3.pdf
https://reddguianashield.files.wordpress.com/2015/01/scm4_session5_toolsregionalredd_day3.pdf
https://reddguianashield.files.wordpress.com/2015/01/scm4_session5_phdprogress.pdf
https://reddguianashield.files.wordpress.com/2015/01/scm4_session5_toolsregionalredd_day3.pdf
https://reddguianashield.files.wordpress.com/2015/01/scm4_session6__cop20_cop21.pdf
https://reddguianashield.files.wordpress.com/2015/01/scm4_session6__cop20_cop21.pdf
file:///H:/2013-9-11_Back%20Up%20mc60353/mc60353/GEOGRAPHIQUE/AMERIQUES/Plateau%20des%20Guyanes/COPIL/COPIL%204/Joint%20REDD+%20position%20to%20be%20adopted%20and%20defended%20within%20UNFCCC%20negotiations
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Os debates que se seguiram entre os participantes mostraram que: 

 Qualquer acordo político pode ser ambicioso demais dado o pouco tempo que resta antes do evento, 
especialmente no contexto político atual dos países (novo governo do Estado de Amapá, eleições gerais 
em maio de 2015 no Suriname e na Guiana, eleições locais na Région Guyane em dezembro de 2015). 

 Um evento paralelo técnico poderia se mostrar uma abordagem mais relevante, uma vez que existe uma 
declaração importante a ser feita durante tal evento, elaborada a partir dos resultados do projeto.  

 Este tipo de participação não deveria ser complementar, mas sim servir o objetivo de Diálogo Regional do 
projeto.  

 
Para analisar e preparar melhor uma possível participação do projeto na COP21, foi decidido criar um Grupo Focal 
composto de 1 a 2 pessoas por país, além dos doadores. Os TdRs deste Grupo Focal deverão ser encaminhados aos 
participantes assim que possível. O objetivo seria o de se organizar conjuntamente os Encontros de Diálogo 
Regional que possam ser organizados, incluindo um possível encontro de todos os participantes durante um evento 
paralelo, em Paris, no âmbito da COP21. Este Grupo Focal trabalharia principalmente com base no intercâmbio de 
mensagens eletrônicas. Ainda, alguns encontros físicos deverão ser organizados no contexto dos encontros do CG 
previstos, a partir de junho em Paramaribo.  
 

Sessão final - Resumo dos avanços do projeto 
 
A última sessão do ECG4 permitiu um olhar retrospectivo em direção aos objetivos já alcançados pelo projeto, em 
comparação com os objetivos iniciais. Sara SVENSSON, da ONFI, lembrou aos participantes quais eram os objetivos 
do projeto e seguiu-se um debate sobre se as atividades do projeto lhes haviam permitido ou não atender a esses 
objetivos.  
A partir deste debate, restou demonstrado que a maioria dos objetivos foram atendidos ou encontram-se em vias 
de sê-lo, (capacitação em monitoramento de cobertura florestal, em avaliação de estoque de carbono, 
desenvolvimento de uma plataforma de cooperação técnica regional construída graças aos Encontros do Grupo de 
Trabalho e aos estudos cooperativos, etc.). As atividades futuras deverão permitir enfatizar a capacitação e o apoio 
para a modelagem de desmatamento futuro, e reforçar o diálogo regional.  
 

 Resumo do orçamento 
Marie CALMEL, da ONFI, apresentou o resumo do orçamento, e mostrou que até o dia 31 de dezembro de 2014, 
aproximadamente 49% do total do orçamento havia sido utilizado. Ver tabela abaixo. Também apresentou aos 
participantes uma ferramenta de tomada de decisões que lhes permite avaliar o impacto no orçamento da 
aprovação de atividades sugeridas (p.ex., o Workshop SAR, o Apoio Regional para Equações Alométricas, etc.).  
Dependendo de quais atividades sejam validadas pelos participantes nas próximas semanas, de 35% a 42% do 
orçamento adicional está previsto para ser gasto até o final do ano. Aproximadamente € 200.000 ainda necessitam 
ser alocados. 
 



 

 

Activities
TOTAL  AVAILABLE

BUDGET
In 2013 In 2014 TOTAL

TOTAL 

Remaining
Scheduled

To be 

allocated

Activity 1 - "À la carte" Country Support 75 947                           -                  48 396           48 396              27 551              27 551           -                  

1.a Supporting expertise 69 102                           -                  41 551           41 551              27 551              27 551           -                  

1.b International mission 6 845                             -                  6 845             6 845                 -                      -                  -                  

Activity 2 - Technical Working Groups 229 922                        5 616             55 976           61 592              168 330            63 320           106 158        

2.a Supporting expertise 36 120                           -                  13 694           13 694              22 426              13 320           9 106             

2.b Meetings logistics 194 950                        5 616             42 282           47 898              147 052            50 000           97 052           

Activitiy 3 - Training and Technology Transfer 413 810                        -                  153 824        153 824            259 986            36 315           223 671        

3.a Supporting expertise 8 000                             -                  5 600             5 600                 2 400                 2 400             -                  

3.b Technology transfer 180 000                        -                  75 000           75 000              105 000            -                  105 000        

3.c Training 225 810                        -                  73 224           73 224              152 586            33 915           118 671        

Activity 4 - Development of a regional dialogue plateform 384 773                        1 696             116 301        117 997            266 776            193 433        73 343           

4.a Supporting expertise 16 000                           -                  5 600             5 600                 10 400              10 400           -                  

4.b Regional studies 101 076                        -                  42 919           42 919              58 157              49 798           8 359             

4.c Deforestation models 95 060                           1 696             25 635           27 331              67 729              67 729           -                  

4.d Regional GIS database 46 068                           -                  21 822           21 822              24 246              24 246           -                  

4.e Tools for internet plateform 36 585                           -                  20 325           20 325              16 260              16 260           -                  

4.f Regional dialogue meetings 64 984                           -                  -                  -                      64 984              -                  64 984           

4.g Carbone compensation 25 000                           -                  -                  -                      25 000              25 000           -                  

Activity 5 - Project Management 1 486 543                     490 695        415 198        905 893            580 650            551 012        29 638           

5.a Steering Committee Meetings 209 711                        48 664           64 348           113 012            96 699              135 527        38 828 -          

5.b Project team 813 275                        304 597        246 755        551 352            261 923            261 923        -                  

5.c Transportation for the project team 66 160                           9 404             13 089           22 493              43 667              17 096           26 571           

5.d Project team functioning 261 125                        49 427           77 412           126 839            134 286            121 466        12 820           

5.e Project peparation and launching 78 192                           78 057           -                  78 057              135                    -                  135                

5.f Publication and translation of documents 58 080                           546                13 594           14 140              43 940              15 000           28 940           

Activity 6 - Monitoring and evaluation 98 000                           16 667           16 667           33 334              74 985              64 666           10 319           

6.a Technical and financial monitoring 50 000                           16 667           16 667           33 334              16 666              16 666           0                     

6.b Ex-post evaluation 48 000                           -                      48 000              48 000           -                  

Unforeseen 10 319                          -                      10 319              -                  10 319           

TOTAL 2 699 314                     514 674        806 362        1 321 036         1 378 278         936 297        443 129        

Budget consumption 19% 30% 49% 35% 16%

Spent budget  For 2015



 Resumo da agenda 
Mathieu RAHM, da ONFI, apresentou a agenda com todas as atividades planejadas até dezembro de 2015 [ver o 
website do projeto], evidenciando uma programação bastante cheia prevista para os próximos meses. Todos os 
membros do CG confirmaram a sua vontade de implementar todas as atividades e se mostraram confiantes com 
relação a esta possibilidade.  
 
 

 
 
 

 Próximo Encontro do Comitê Gestor  
O SBB se ofereceu para sediar o próximo Encontro do Comitê Gestor em Paramaribo, juntamente com o Encontro 
de Diálogo Regional.  Estes encontros serão organizados em junho de 2015, a data exata ainda não foi definida.  
 
 

https://reddguianashield.files.wordpress.com/2015/01/scm4_calendar_of_activities_v3.pdf
https://reddguianashield.files.wordpress.com/2015/01/scm4_calendar_of_activities_v3.pdf

