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Quais são as novidades do 
projeto? 
 
Treinamento sobre Sistemas 
de Classificação da 
Cobertura dos Solos (LCCS 
em inglês) para sua 
integração nas atividades de 
mapeamento florestal e 
outros usos dos solos  
Do 9 ao 13 de Março, um 
treinamento foi organizado em 
Paramaribo, sobre o uso da 
última versão do Land Cover 
Classification Systems 
(LCCSv3) da FAO. Durante 
uma semana, as equipes dos 
países parceiros do projeto 
participaram de um treinamento 
organizado no âmbito do 
projeto e com uma ida a campo 
para verificação de 
dados.Todas as apresentações 
e informações sobre o 
treinamento estão disponíveis 
no site do projeto.  
Ver mais 
 
Workshop Técnico sobre 
SAR para monitoramento 
florestal  
Capitalizando no conhecimento 
e habilidades adquiridas 
durante o primeiro treinamento 
sobre o uso de Synthetic 
Aperture Radar (SAR) para 
monitoramento florestal, um 
Workshop Técnico sobre o 
mesmo assunto foi organizado 
entre o dia 13 e 17 de Abril em 
Macapá, Brasil. Através do 
projeto, foi possível adquirir 
imagens Radar rencentes 

(ALOS2) e ferramentas moveís 
para trabalho de campo para 
cada país. Mais informação 
sobre esse treinamento, mas 
também videos, tutoriais e 
documentos da última sessão, 
estão disponíveis no site do 
projeto. Ver mais 
 
Missões em cada país para o 
Estudo regional sobre 
mineração  
Em Março, dois especialistas 
da ONF-Guyane fizeram visitas 
nos serviços florestais de cada 
país parceiro do projeto 
REDD+ para o Escudo das 
Guianas. Essas missões de 
assistência técnica de 2 a 3 
dias cada uma, permitiram aos 
especialistas e aos técnicos de 
cada país de discutir mais 
sobre a metodologia comun, e 
ofereceu as equipes envolvidas 
um apoio adaptado. 
Todas as informações sobre o 
Estudo regional sobre 
mineração estão no site do 
projeto.  
 
5º Encontro do Grupo de 
Trabalho (EGT5) sobre a 
Análise e a modelagem do 
desmatamento, 4 a 7 de Maio 
em Caiena  
Durante a primeira semana de 
Maio, até quatro participantes 
de cada país parceiro do 
projeto serão recebidos em 
Caiena para o 5º encontro do 
Grupo de Trabalho (EGT5) 
sobre a Análise e modelagem 
do desmatamento. Será uma 

oportunidade para os dois 
especialistas organizando esse 
encontro para apresentar os 
resultados do estudo sobre a 
Análise econômica regional do 
desmatamento histórico e os 
avanços do trabalho de 
doutorado visando a modelar 
cenários do desmatamento 
futuro do Escudo das Guianas. 
Reunidos por quatro dias, os 
participantes também irão 
participar de um treinamento 
sobre o mesmo assunto.  
Mais informação 
 
Relatório do 4º Comitê 
Gestor  
Um relatório conciso do 4º 
Encontro do Comitê Gestor, 
que aconteceu em Janeiro em 
Georgetown, está disponível no 
site do projeto. Esse relatório 
faz um resumo das discussões 
e decisões que foram tomadas 
durante o 4º CG. Está 
disponível em Inglês, Francês e 
Português.  
Ver no site do projeto 
 
Notícias de outros na região 
 
Plataforma de Definição de 
Prioridades do Escudo das 
Guianas (Guiana Shield 
Facility Priority Settings 
Platform)  
Em Março, a Plataforma de 
Definições de Prioridades do 
Escudo das Guianas (Guiana 
Shield Facility Priority Settings 
Platform, GSPSP) foi lançada, 
na ocasião do Encontro para 

http://reddguianashield.com/trainings/training-on-national-land-cover-and-classification-systems/
http://reddguianashield.com/trainings/sar-technical-training-for-forest-mapping/sar-technical-workshop-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/
http://reddguianashield.com/working-groups/analising-and-modeling-deforestation/
http://reddguianashield.com/steering-committee/fourth-steering-committee-meeting-20-22-january-2015/
http://www.onfinternational.org/pt/
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o Planejamento do Programa 
Post-2014 do GSF. Essa 
plataforma interativa é uma 
base de dados com várias 
ferramentas, que permite aos 
membros ter acesso a 
diferentes dados produzidos 
na região, sobre assuntos 
relacionados a biodiversidade 
e serviços ecosisstêmicos 
entre outros. Será acessível a 
agências governamentais, 
ONGs, organizações que 
collaborem com o GSF, 
usuários públicos e 
comunidades locais.  
Saber mais  
 
Notícias exteriores 
 
Apresentação das 
Contribuções Pretendidas 
Determidadas a escala 
Nacional (INDCs)  
Como preparação da 21º 
Conferência das Partes da 
UNFCCC (COP21), a 20º 
Conferência das Partes 
convidou os países voluntários 
a submeter as suas 
Contribuições Pretendidas 
Determinadas a escala 
Nacional (INDCs em inglês) 
durante o primeiro quarto de 
2015, anunciando as políticas e 
medidas tomadas a nível 
nacional para atingir os 
objetivos determinados na 
Convenção. Até agora, 8 
INDCs foram apresentadas, 
nomeadamente por a Suíça, a 
União Européia, a Noruega, o 

México, os EEUU, o Gabão, a 
Rússia e o Liechtenstein. 
Todos esses documentos estão 
disponíveis no site dos INDCs   
 
A conservação florestal 
como chave para combater 
as mudanças climáticas – Dia 
Internacional das florestas  
Na ocasião do Dia 
Internacional das Florestas, no 
dia 20 de Março, vários líderes 
mundias reafirmaram a 
importância da conservação 
das florestas na Agenda Post-
2015, como Ban Ki-Moon, 
Secretário Geral da ONU : “As 
florestas fazem parte integrante 
da agenda de desenvolvimento 
post-2015 (...). Para construir 
um futuro sustentável, resiliente 
para todos, devemos investir 
em nossas florestas mundiais.”  
Ver o Comunicado da ONU 
para o Dia Internacional das 
Florestas.  
 
ONU comunica o Texto de 
Negociação para um Acordo 
sobre o Clima  
No dia 19 de Março, o 
Secretariado da UNFCCC 
comunicou o texto de 
negociação para um acordo 
sobre o clima a ser assinado 
em Paris em Dezembro, 
durante a COP21. Esse texto é 
o resultado do último Ad Hoc 
Working Group on the Durban 
Platform for Enhanced Action 
(ADP 2.8), que aconteceu em 
Genebra em Fevereiro de 

2015. O texto publicado 
“permite uma analíse inicial dos 
consensos emergentes e das 
opções existentes para todos 
os governos envolvidos, para 
que os países possam chegar 
a um sucesso em Paris” 
(Secretária Executiva da 
UNFCCC, Christina Figueres).  
Ver mais   
 
Agenda dos próximos 
eventos:  
 
• Fóro da ONU 11º Sessão 

sobre Florestas (UNFF11) 
Do dia 4 a 15 de Maio de 2015, 
em New-York City, a decima-
primeira sessão do Fóro da 
ONU sobre Florestas ocorreá. 
Mais informação sobre o 
evento  
 
• 17º Simpósio Brasileiro sobre 

Sensoriamento Remoto 
(SBSR) 

Do 25 a 29 de Abril, em João 
Pessoa, o 17º SBSR acolherá 
muitos pesquisados, agências 
governamentais, profissionais 
do sensoriamento remoto e 
estudantes, entre outros, 
durante esse evento de 5 dias. 
O evento consiste em 
treinamentos, seminários e 
debates sobre os uso das 
tecnologias de Sensoriamento 
Remoto em diversos campos 
de aplicação. Mais informação  
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Mais informação sobre o evento 

http://www.guianashield.org/index.php/news/395-guiana-shield-priority-setting-platform-launched
http://unfccc.int/focus/indc_portal/items/8766.php
http://www.un.org/esa/forests/international-day-of-forests/IDF2015_PR_web.pdf
http://newsroom.unfccc.int/unfccc-newsroom/un-communicates-negotiating-text-for-climate-agreement-to-capitals/
http://www.dsr.inpe.br/sbsr2015/objetivo.html
http://www.ffem.fr/lang/en/accueil
http://www.interreg-caraibes.fr/joomla251/
http://www.europe-en-france.gouv.fr/L-Europe-s-engage
http://www.cr-guyane.fr/
http://www.onf.fr/guyane/@@index.html
http://www.un.org/esa/forests/session.html



