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Contexto  
 
Dentro da eco-região do Escudo das Guianas, florestas antigas e ricas em biodiversidade cobrem um platô de 
rochas Precambrianas com uma história geológica e um contexto ecosisstêmico únicos no mundo. A região 
tem uma cobertura florestal importante, uma taxa de desmatamento historicamente baixa e a população 
humana é pouca, mas a situação atual de pressão demográfica e interesses econômicos na extração de 
recursos naturais ameaçam as áreas de florestas. Isso afeita a região inteira, onde mineração e outros 
fenômenos destructivos acontecem ao redor das fronteiras administrativas. A colaboração entre os países 
vizinhos pode ser muito útil em situações como esta, mas dentro de uma região que inclui vários tipos de 
territórios políticos com suas própias histórias e prioridades, existem também muitos desafios relacionados a 
essa colaboração. Qualquer tipo de colaboração, seja técnica ou política, precisa ser cuidadosamente 
equilibrada e não-intrusiva.   
 
O projeto REDD+ para o Escudo das Guianas é uma iniciativa que visa a aumentar a colaboração técnica sobre 
questões relacionadas a florestas entre os quarto territórios do Escudo das Guianas, todos com suas própias 
situações e interesse em REDD+, nomeadamente dois países independents Suriname e Guyana, o Estado 
federal do Amapá e o departamento ultramarino francês da Guiana Francesa. O projeto pertence ao Serviço 
Florestal Francês ONF

1
 e sua implementação é coordenada pela filial ONF International (ONFI), com 

financiamento (2.7M€) do Fundo de Desenvolvimento Regional Européio (FDRE)
 2

 através do seu programa 
Interreg IV Caraïbes (1.26M€), o Fundo Francês para o Meio-Ambiente Global

3
 (1M€), ONF Guyane (200k€) e o 

Conselho Regional da Guiana Francesa (90 000€), assim como contribuições por parte dos parceiros de cada 
país. O projeto é gerenciado por um Comitê Gestor que se encontra duas vezes por ano e inclui financiadores 
do projeto, representantes de duas instituições de cada país parceiro do projeto, e três organizações 
observadores com uma longa experiência da colaboração ambiental regional no Escudo das Guianas.  
 
Desenhado como um projeto puramente 
técnico, as atividades do projeto REDD+ para o 
Escudo das Guianas visam a melhorar as 
capacidades técnicas necessárias para 
implementar o REDD+, como monitoramento 
da cobertura florestal através do 
sensoriamento remoto, inventário florestal e 
evalução dos estoques de carbono, 
entendimento dos complexos fatores de 
desmatamento e degradação florestal na 
região, e modelagem de cenários do 
desmatamento futuro. Os quatro canais de 
atividade apoiando a construção dessas 
capacidades são: 

- encontros técnicos regionais de grupo 
de trabalho, 

- treinamento e transferência de tecnologia, 
- apoia específico “à la carte” a nível nacional e 
- desenvolvimento de ferramentas e de dialogo regionais. 

 
 

Objectivos desses TdRs 

 
Esses Termos de Referência (TdRs) pertencem ao quarto canal do projeto REDD+ para o Escudo das Guianas, 
“Ferramentas e dialogo regionais”. Eles contemplam a linha do orçamento para “Encontros de dialogo regional 
(aproximadamente 65k€).  
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Como mostrado na ilustração a direita, o canal de atividade 
acima mencionado é mais direitamente ligado ao objetivo 
geral do projeto de criar uma plataforma regional de 
colaboração do Escudo das Guianas sobre REDD+.  
Em Janeiro de 2015, o Comitê Gestor no seu quarto 
encontro discutiu como o objetivo e sub-objetivos 
relacionados ao projeto foram alcançados até o momento. 
Os membros reconheceram que a maioria dos objetivos já 
foram atingidos ou estão sendo atingidos através das 
atividades planejadas ou em andamento. Entretanto, o ano 
que vem será crucial para estabelecer uma plataforma 
regional robuste o suficiente para que sua sustentabilidade 
seja garantida além da duração do projeto.  
 
O desenvolvimento de Ferramentas e Dialogo Regionais visa primeiramente em fornecer ferramentas não-
intrusivas e um conjunto de dados elaborados a escala regional para ter um entendimento compartilhado do 
desmatamento passado e futuro e das emissões relacionadas em todos os territórios. Dentro dessa 
componante, estão incluidos o Estudo Regional Participativo sobre os Impactos da Exploração de Ouro nas 
Florestas e Rios do Escudo das Guianas

4
, os estudos em andamento sobre a análise e modelagem do 

desmatamento, o modelo sendo desenvolvido para o desmatamento futuro do Escudo das Guianas
5
, assim 

como as ferramentas de apoio como a base de dado regional, o fóro do site, etc.  
Em uma segunda etapa, uma parte do orçamento (aproximadamente 65k€) é dedicado a Encontros de Dialogo 
Regional, durante os quais serão discutidos as ferramentas e dados desenvolvidos para incentivar o dialogo 
regional nas questões relacionadas a REDD+.  
 
É o objetivo desses TdRs de cumprir a segunda etapa, i.e. definir como o dialogo regional será desenhado no 
tempo remanescento do projeto e divulgado aos dirigentes no final.  
Com base nas discussões do quarto Comitê Gestor, quatro objetivos específicos foram identificados e estão 
descritos em uma secção abaixo:  
 

1. Montar um grupo focal para o dialogo regional dentro do projeto REDD+ para o Escudo das Guianas; 
2. Organizar um encontro de dialogo regional em Paramaribo, Suriname, em Junho de 2015, ás margens 

do 5º Encontro do Comitê Gestor; 
3. Considerar as opções para continuar uma colaboração técnica no futuro, depois do final do projeto; 
4. Considerar a possibilidade de compartilhar os resultados do dialogo regional a uma audiência maior 

em Dezembro de 2015, se relevante no âmbito da COP 21 da UNFCCC de Paris.  
 
 

1. Grupo focal para o dialogo regional   

 
Com base nas discussões do 4º Comitê Gestor, um grupo de trabalho será estabelecido e cuja tarefa será 
ajudar a fazer avançar o dialogo regional ao longo do ano 2015. Esse grupo será composto de 2 representantes 
de cada país e 1 por organização observadora. Financiadores também estão convidados a participar. A equipe 
do projeto será disponível para manter o secretariado, facilitar e apoiar as interações do grupo focal. Para 
ajudar no processo, a equipe do projeto poderá sugerir opções a serem consideradas pelo Grupo Focal.   
  
Mandato e perfil dos membros do grupo focal 
O grupo focal será mandatado para fazer o seguinte:  

 Fazer um balanço das realizações do projeto REDD+ para o Escudo das Guianas para identificar os 
resultados e conclusões mais notáveis; 

 Revisar, comentar e fazer proposta para a agenda do encontro de dialogo regional do projeto REDD+ 
para o Escudo das Guianas que será submitido pela equipe do projeto; 
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 Co-funded by WWF-Guianas. 

5
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 Identificar oportunidades de compartilhamento dos resultados do dialogo regional para as audiências 
relevantes além do projeto e trabalhar para esse objetivo (incluindo preparar uma proposta para um 
evento paralelo durante a COP21 da UNFCCC – ver abaixo); 

 Discutir de uma estratégia para incentivar uma acção conjunta para evitar o desmatamento não 
planejado no Escudo das Guianas; 

 Empenhar-se para manter a plataforma regional de colaboração do Escudo das Guianas sobre o 
REDD+ além da duração do projeto REDD+ para o Escudo das Guianas (pode incluir levantamento de 
financiamento para atividades post-2015). 

 
Competências requeridas para os membros do grupo focal 
Por uma contribuição eficiente ao grupo focal, os membros selecionados precisam ter um bom entendimento 
do projeto REDD+ para o Escudo das Guianas, de prefência por ter um envolvimento ativo nas atividades 
técnicas prévias do projeto e/ou nos encontros do Comitê Gestor e tendo uma boa visão dos objetivos, últimos 
resultados do projeto e as atividades em andamento. Os membros do grupo focal também precisam ter um 
bom entendimento das necessidades técnicas do preparação e implementação do REDD+ (ferramentas para 
MRV e linha de base, sensoriamento remoto, monitoramento da cobertura florestal, inventário florestal 
nacional, drivers, modelagem,...) assim como da paisagem política e o quadro institucional do seu própio país, 
do Escudo das Guianas e do contexto internacional da UNFCCC. Precisam ter disponibilidade para envolver-se 
ativamente e contribuir de forma construtiva ao trabalho do grupo focal, compartilhando ideias e sendo 
responsivos no processo que irá acontecer por sua maioria via email. A comunicação será feita sempre que 
possível em Inglês, por isso seria melhor se os membros sintassem confortáveis com isso. Cada membro 
precisa comprometerse para que o grupo possa atingir seus objetivos.  
 
Nomeação dos membros do grupo focal 
A seleção e nomeação de dois membros do grupo focal por país de projeto será feita pelos membros do 
Comitê Gestor do país. Os pontos focais de ONFI estão disponíveis para facilitar esse processo nos seus países 
respectivos se necessário. Financiadores e observadores também estão convidados a nomear um 
representante cada. Não existe um prazo definido para enviar os nomes, mas está do interesse dos 
países/inistituições de adiantar seu processo interno de seleção assim que possível para poder fazer parte das 
discussões desde o inicio. As discussões podem começar antes da identificação de todos os membros, mas o 
processo irá intensificarse assim que o grupo focal estiver completo. Assim que for tomada a decisão, os 
nomes, curta biografia e contatos dos representantes deverão ser enviados a equipe do projeto através de um 
email oficial mandado para marie.calmel@onfinternational.com e sara.svensson@onfinternational.org.  
 
As entregas do grupo focal 
Concretamente, espera-se do grupo focal a entrega de:  

 Um programa para o encontro de dialogo regional que acontecerá em Junho de 2015, ou no mínimo 
um esboço a transmeter a equipe do projeto para preparar esse programa; 

 Um documento de contextualização a compartilhar com os participantes do encontro de dialogo 
regional, consolidando os resultados do projeto em relação ao grupo focal e estimulando a discussão 
a seguir em frente;  

 Uma proposta de um evento técnico paralelo que poderia ser submetido a UNFCCC e talvez acontecer 
durante a COP21; 

 Uma proposta alternativa para compartilhar os resultados do dialogo regional caso um evento 
paralelo na COP21 não possa acontecer; 

 Um plano de conteúdo, propostas e/ou apresentações para compartilhar o resultado do dialogo 
regional; 

 Participação em propostas de um eventual financiamento caso expressa-se a vontade de continuar 
uma colaboração regional além do projeto REDD+ para o Escudo das Guianas.  

 
 

2. Encontro de dialogo regional em Junho 2015 

 
O encontro de dialogo regional do projeto REDD+ para o Escudo das Guianas está agendado para acontecer 
em Paramaribo, Suriname na segunda parte de Junho de 2015, junto ao 5º Encontro do Comitê Gestor (datas a 
serem confirmadas). O encontro deve durar 1-2 dias e a participação será aberta para os membros do grupo 
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focal, os membros do Comitê Gestor e – dentro dos limítes do orçamento disponível – potencialmente outros 
participantes que o grupo focal pensa ser relevante convidar. 
 
O ponto focal do encontro de dialogo regional deve ser identificado na vontade de agir juntos na região do 
Escudo das Guianas no âmbito do projeto e além. As discussões irão focar sobre como uma plataforma 
regional de colaboração sobre REDD+ no Escudo das Guianas pode ser relevante e sustentável depois de 2015 
quando o projeto existente terá acabado. Os resultados dessas discussões podem ressaltar as oportunidades 
de uma colaboração política ou técnica na eco-região do Escudo das Guianss em termos de REDD+, 
planejamento territorial, combate contra o desmatamento e a degradação florestal e outros assuntos 
relacionados. As discussões devem lembrar que o cenário de intervenção não precisa contemplar somente as 
dinâmicas regionais mas também o contexto regional das negociações da UNFCCC, com a COP21 de Paris em 
2015. Como parte da sua agenda, o grupo focal irá apresentar sua proposta de um possível evento técnico na 
COP21. Essa proposta pode ser aperfeiçoada durante o encontro de dialogo regioanl para ser formalmente 
aprovada durante o 5º Encontro do Comitê Gestor.  
 
Detalhes sobre o conteúdo e formato exatos do encontro de dialogo regional serão fornecidos em breve ao 
Grupo Focal para aprovação e discussão. Um relatório do encontro com o resumo detalhado das discussões 
será produzido e poderá ser usado depois.  
 
 

3. Considerar opções para continuar a colaboração técnica após o fim do 
projeto; 

 
Como já foi expresso pelos parceiros do projeto, mesmo se a cooperação técnica regional foi iniciada com 
sucesso pelo projeto, os esforços devem ser perseguidos para garantir a sustentabilidade dessa colaboração. 
Com base nas lições aprendidas durante o projeto e considerando as necessidades e interesses dos parceiros 
em algumas atividades, com o apoio da equipe do projeto (incluindo com propostas), o grupo focal 
considerará as opções disponíveis para sustentar a plataforma regional de colaboração sobre REDD+ no 
Escudo das Guianas além da duração do projeto REDD+ para o Escudo das Guianas. Isso pode incluir 
levantamento de dados para atividades post-2015.  
 
Na perspectiva de um evento para compartilhar os resultados desse dialogo regional (ver abaixo), poderá ser 
considerado o anúncio de um novo projeto. 
 

 
4. Compartilhar os resultados do dialogo regional em Dezembro de 2015 

 
No final do projeto REDD+ para o Escudo das Guianas, espera-se que os resultados do dialogo regional e do 
projeto (incluindo uma potencial continuação ou um novo anúncio) sejam compartilhados com um público 
externo além dos parceiros direitos do projeto. Esse compartilhamento poderia acontecer em vários contextos 
diferentes e propostas de conteúdo e occasões serão preparadas pelo grupo focal. Seria relevante organizar 
um evento aberto ao público juntamente com o 6º e Último Encontro do Comitê Gestor em Dezembro de 
2015. 
 
Uma possibilidade discutida durante o 4º encontro do Comitê Gestor seria a organização de um evento 
paralelo durante a COP2 da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (UNFCCC em 
Inglês) que irá acontecer em Paris entre o 30 de Novembro e 11 de Dezembro 2015. Além das negociações 
governamentais oficiais, a conferência poderia servir como o lugar de encontro de um grande número de 
especialistas em mudanças climáticas e partes interessadas do mundo inteiro. Para o projeto REDD+ para o 
Escudo das Guianas, a COP21 pode ser uma oportunidade de destacar seu impacto apresentando as suas 
realizações em um fóro de alto-nível e importância mundial. Eventos paralelos bem promovidos durante 
encontros em COP podem atrair um público de delegados altamente qualificados e produtores de média, 
difícil e custoso de reunir em outras occasiões. 
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Ainda precisa definir quais serião os objetivos, conteúdo e estratégia de promoção específicos de um evento 
paralelo do projeto REDD+ para o Escudo das Guianas. Espera-se que o grupo focal desenvolve uma proposta 
completa de evento paralelo. As propostas de evento paralelo devem ser submetidas a UNFCCC através de um 
sistema oficial online que abre no dia 30 de Junho e fecha no dia 3 de Julho de 2015. Uma descripção de como 
submeter a proposta e o que deve incluir está disponível aqui: https://seors.unfccc.int/seors. 
 
 

Orçamento e calendário 

 
O orçamento total do projeto para a linha “Encontros de dialogo regional” é de 64,984 Euro. Esse orçamento 
será utilizado para um encontro de dialogo regional a ser organizado junto ao 5º Encontro do Comitê Gestor 
em Paramaribo, Suriname em Junho de 2015 (aproximadamente 30k€) e um encontro final para apresentar os 
resultados do dialogo regional em Dezembro de 2015. Fundos adicioanais externos serão necessários caso seja 
confirmada a ideia de organizar o encontro final em Paris conjuntamente a COP21 (esses fundos ainda devem 
ser encontrados se isso for uma prioridade): 
 
Nenhum orçamento está planejado para isso fora dos dois encontros físicos. Se vários membros do grupo focal 
forem participar de uma atividade já planejada do projeto, podem aproveitar a oportunidade de estar no 
mesmo lugar para organizar um encontro do grupo focal as margens do evento principal. Caso contrário, eles 
deverão comunicarse essencialemente com as ferramentas de communicação online que estão disponíveis 
gratuitamente. Não existe possibilidade de remuneração dos membros desse grupo focal por seu trabalho.     
 
 
Calendário 
 

Actividade Abril Maio Junho Julho Agosto 

TdRs compartilhados com o Comitê Gestor (CG)                     

Validação dos TdRs pelo CG                     

Nomeação e constituição do grupo focal                     

Processo de discussão online do grupo focal                     

Elaboração da agenda do encontro de dialogo regional                     

Elaboração da proposta para o evento paralelo na COP21                     

Preparação das apresentações do encontro em Junho                     

Encontro de dialogo regional em Paramaribo                     

Adpção das propostas durante o 5ª Comitê Gestor                     

Submissão da proposta de evento paralelo a UNFCCC                     

 
 

Actividade Setembro Outubro  Novembro Dezembro 

Processo de discussão online do grupo focal                 

Estratégia futura e levantamento de fundos                 

Preparação dos resultados a serem compartilhados                  

Compartilhamento dos resultados do projeto                  

Encontro final do Comitê Gestor                 

COP21 em Paris (30/11 - 11/12)                 

Síntese do projeto e próximos passos                 

 
 
 


