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REGISTRO DAS DECISÕES 
 
O 5º Encontro do Comité Gestor (SCM) do projeto REDD+ para o Escudo das Guianas aconteceu em Paramaribo nos 
dias 22 a 23 de Junho de 2015. Esse SCM foi seguido por dois dias dedicados ao 1º Encontro de Dialogo Regional. 
Relatórios específicos serão disponibilizados para o Encontro do Comité Gestor 5 e o Encontro de Dialogo Regional 
1. Todas as apresentações, documentos preparatórios e relatórios poderão ser baixados no site do projeto:  

- Encontro do Comité Gestor 5 - http://reddguianashield.com/steering-committee/fifth-steering-
committee-meeting-22-23-june-2015-2/  

- Encontro de Dialogo Regional 1 - http://reddguianashield.com/regional-dialogue-meetings/  
 
Esse Registro das Decisões visa a fornecer rapidamente uma lista das decisões que foram tomadas durante o SCM5. 
Para apoiar o processo de tomada de decisões, uma ferramenta para o orçamento também foi compartilhada com 
os participantes e resumida na Tabela 1 – SCM5 Registro das Decisões.  
 
As decisões foram organizadas por canal de atividade na tabela abaixo. Para cada decisão, um membro da equipe 
do projeto foi identificado como o ponto focal e deverá ser contatado pelos membros do SC para compartilhar 
sugestões e ideias ou pedir mais informações.  
 

INFORMAÇÃO SOBRE O ORÇAMENTO 
 
 
A maioria das decisões tem um impacto no orçamento do projeto. Considerando todas as decisões que foram 
tomadas durante o SCM5, o orçamento disponível para atividades do projeto são de aproximadamente 110,000€, 
menos 40,500€ se o 6º Encontro do Comité Gestor e o 2º Encontro de Dialogo Regional acontecerem em Paris, fora 
um evento-paralelo da COP21.  
 
Os detalhes atualizados do orçamento são disponíveis na “Ferramenta de Decisão de Orçamento” enviada com 
esse documento de Registro de Decisões. Um resumo do orçamento também aparece na Tabela 2 – Situação  
Orçamental e despesas previsionais (excluindo um evento paralelo na COP21) abaixo. 
 

CALENDÁRIO JUNHO-DEZEMBRO 
 
Várias atividades estão programadas entre Junho e Dezembro, como resumido no calendário abaixo (Figura 1). 
Qualquer decisão tomada para organizar um outro evento deverá tomar em conta esse calendário.

http://reddguianashield.com/steering-committee/fifth-steering-committee-meeting-22-23-june-2015-2/
http://reddguianashield.com/steering-committee/fifth-steering-committee-meeting-22-23-june-2015-2/
http://reddguianashield.com/regional-dialogue-meetings/


 
 

Tabela 1 - SCM5 Registro das Decisões 

Canal de Atividade e Atividade Decisão 
Impacto da 
decisão no 
orçamento 

Pessoa de 
contato da 
Equipe do 

projeto 
1 – Apoio À la carte Support aos países  

Tradução dos produtos finais 

Os produtos desenvolvidos através do apoio ALC para o Suriname, Guiana 
Inglesa, Guiana Francesa e Amapá serão traduzidos em Inglês para poder ser 
compartilhados com todos os parceiros do projeto. Se o orçamento 
ultrapassar os 10,000€, validação do CG será necessária.  

10,000€ Marie CALMEL 

2 – Grupo de Trabalho Técnico  

Grupo de Trabalho 6 (WGM6) 

O WGM6 será dedicado ao MRV de base comunitário (C-MRV) e será 
organizado em parceria com o WWF e Global Canopy Program (GCP). 

25,000€ 
(logística) 

 
6,824€ 

(perícia) 

Christelle 
NDAGIJIMANA 

O orçamento validado é de 25k€ para a logística e 6.8k€ para a perícia de 
apoio. Utilizaçõa de um orçamento adicional requererá validação adicional 
(ser acima) 
TdRs detalhados (agenda, audiência, etc) serão desenvolvidos pela equipe do 
projeto em parceria com WWF e GCP, e compartilhados com os membros do 
SC. Sem comentários ou objeção recebidos dentro de duas semanas, os TdRs 
serão considerados validados.  

3 – Treinemento e Transferência de Tecnologia  

Orçãmento restante para o 
Transferência de Tecnologia 

A decisão foi adiada para saber como utilizar esse orçamento para dar mais 
tempo aos países para refletir  
Até o momento as sugestões são : compar imagens RADAR, comprar tablets, 
etc. 

Orçamento 
disponível 
depende 

das outras 
decisões. 

Mathieu RAHM 
Os parceiros tem que entrar em contato com Mathieu Rahm para 
compartilhar ideias e sugestões. Mathieu Rahm foi identificado como o ponto 
focal na coleta e compartilha de ideias entre os países para chegar a uma 
decisão em como usar esse valor até o final de Julho.  
NB: o orçamento disponível poderá ser reduzido tomando em conta outras 
decisões, de 87k€ a 65k€. 
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Apoio Regional em Equações 
Allométricas 

Além do encontro de 2 dias para apresentação dos resultados, os membros do 
SC aprovaram um orçamento adicional de 25k€ para 3 dias na estação de 
Paracou (1 dia para gestores + 2 dias para treinamento das equipes técnicas) a 
ser organizado juntamente com o encontro de apresentação dos resultados. 25,000€ Mathieu RAHM 
Detalhes adicionais sobre esse treinamento serão comunicados em breve.  
NB: a viabilidade desses 3 dias de treinamento em Paracou depende da 
disponibilidade do CIRAD. 

4.1 – Ferramentas de Dialogo Regional  

Estudo regional colaborativo sobre 
Impactos da Mineração de ourbo 
nas Florestas e Rios 

Um encontro será organizado para apresentar e discutir dos resultados do 
Estudo.  
O orçamento aprovado para esse encontro regional é de 25k€. 
Uma nota conceitual será preparada pela equipe do projeto para detalhar o 
formato, contéudo e público desse encontro.  

25,000€ 

Mathieu RAHM 

Uma Nota sobre a Política de Compartilhamento de Dados será preparada 
pela equipe do projeto para definir que tipo de dados podem ser 
compartilhados, com quem, e seguindo que processo. 

 

Orçamento foi validado para preparar, editar e imprimir algum material de 
comunicação sobre o Estudo Regional Colaborativo (banners, publicação, 
etc.). Esse material deverá ser produzido em todos os idiomas para permitir 
aos parceiros apresentar o estudo no seu própio país.  

5,000€ 

Também foi validado que uma publicação conjunta será produzida para esse 
Estudo, com base na participação ativa dos países. Revistas potenciais ou 
outros canais de divulgação serão identificados pela equipe do projeto para 
publicação/divulgação até o final do projeto.  

 

Estudo Regional sobre a Análise do 
Desmatamento Histórico 

Foi validado que uma publicação conjunta será produzida para esse Estudo, 
com base na participação ativa dos países.  

 Marie CALMEL Maxence Rageade irá produzir TdRs sintetizados para nomear um ponto focal 
por país e detalhar o que será pedido a esses pontos focais para conseguir 
uma publicação conjunta. 

Estudo Regional sobre as Interações 
de Desmatamento entre países 

Esse trabalho será realizado por Maxence Rageade. Um esboço preliminary do 
estudo será compartilhado com os países para comentários. 

 Marie CALMEL 

Regional GIS Database 
Várias opções serão contempladas para a base de dados (de uma base de 
dados como está agora até uma base de dados online dinâmica) e 
compartilhadas com os parceiros para decisão, dentro de uma nota preparada 

 Mathieu RAHM 
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pela equipe do projeto.  
4.2 – Ferramentas de comunicação regional 

Evento-paralelo na COP21  

A decisão foi tomada depois do Encontro de Dialogo Regional 1. Foi decidido 
que todo será preparado para organizer um evento-paralelo técnico (ver 
relatório dedicado). Com base na resposta da UNFCCC, no orçamento e nas 
oportunidades e dependendo de outras opções possíveis para a 
representação do projeto durante a COP21, uma decisão será tomada para 
saber se o projeto irá a COP21. 
Se for o caso, o 6º Encontro do Comité Gestor e o 2º Encontro de Dialogo 
Regional serão organizados em Paris, fora do evento-paralelo. O orçamento 
previsto para esse evento é de 80,000€ (vs 40,000€ por um evento similar 
organizado na região). 

40,500€ Sara SVENSSON 

Video Promocional 

Um video promocional de 4 a 5 minutos será preparado com base nas 
messagens-chaves (compartilhadas em Maio sem objeção do Comité Gestor), 
incluindo entrevistas dos parceiros. A gravação ocoreu durante o Encontro de 
Dialogo Regional 1 e o video final será validado pelo FFEM. 

2,745€ Marie CALMEL 

Compensação Carbono 

O projeto se comprometeu a usar 25,000€ para a compensação das emissões 
de carbono. A decisão tomada durante o SCM foi usar uma parte pequeno 
desse orçamento (aprox. 5k€) para um contrato de consultoria incluindo uma 
avaliação carbono do projeto (com foco no transporte), uma estratégia 
sugerida para compensar as emissões e sessões de capacitação  (i.e. 1 ou 2 
conferências virtuais para apresentar a metologia em detalhes e capacitar os 
parceiros nesse assunto).  
Com base nessa decisão, uma proposta atualizada e detalhada será pedida a 
ONF Andina e submetida aos membros do SC para sua não-objeção.  

 Marie CALMEL 
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Table 2 - Situação Orçamental e despesas previsionais (excluindo um evento paralelo na COP21) 

 
  

Activities
TOTAL  AVAILABLE

BUDGET
TOTAL

TOTAL 

Remaining
Scheduled To be allocated

Activity 1 - "À la carte" Country Support 75,947                          56,737                  19,210              18,680              530                               

1.a Supporting expertise 69,102                          51,305                  17,797              18,680              883 -                              

1.b International mission 6,845                             5,432                    1,413                -                      1,413                            

Activity 2 - Technical Working Groups 229,922                        175,508               54,414              55,562              -                                 

2.a Supporting expertise 36,120                          29,767                  6,353                6,824                 471 -                              

2.b Meetings logistics 194,950                        145,741               49,209              48,738              471                               

Activitiy 3 - Training and Technology Transfer 413,810                        239,736               174,074            108,558            65,516                         

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

3.b Technology transfer 180,000                        86,060                  93,940              31,262              62,678                         

3.c Training 225,810                        148,076               77,734              74,896              2,838                            

Activity 4 - Development of a regional dialogue plateform 384,773                        197,241               187,532            177,364            10,168                         

4.a Supporting expertise 16,000                          8,800                    7,200                7,200                 -                                 

4.b Regional studies 101,076                        67,753                  33,323              49,888              16,565 -                        

4.c Deforestation models 95,060                          42,721                  52,339              40,590              11,749                         

4.d Regional GIS database 46,068                          45,447                  621                    621                    -                                 

4.e Tools for internet plateform 36,585                          32,520                  4,065                4,065                 -                                 

4.f Regional dialogue meetings 64,984                          -                         64,984              50,000              14,984                         

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

Activity 5 - Project Management 1,486,543                    1,145,583            340,960            312,046            28,914                         

5.a Steering Committee Meetings 209,711                        149,762               59,949              57,890              2,059                            

5.b Project team 813,275                        668,119               145,156            145,230            74 -                                 

5.c Transportation for the project team 66,160                          47,006                  19,154              14,630              4,524                            

5.d Project team functioning 261,125                        194,808               66,317              69,296              2,979 -                           

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

5.f Publication and translation of documents 58,080                          7,831                    50,249              25,000              25,249                         

Activity 6 - Monitoring and evaluation 98,000                          42,096                  66,223              60,467              5,756                            

6.a Technical and financial monitoring 50,000                          40,278                  9,722                9,722                 -                                 

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

6.c Unforeseen 10,319                          1,818                    8,501                2,745                 5,756                            

TOTAL 2,699,314                    1,856,901            842,413            732,678            110,883                       

Budget consumption 69% 27% 4%

Spent budget  For 2015 (jun-dec)
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Figura 1: Calendário das Atividades 


