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Objectivos 

O objetivo do Encontro de Dialogo Regional é de reinforçar a cooperação regional entre o Suriname, 

Guiana Inglesa, Guiana Francesa e Amapá, reflectindo a partir dos ensinamentos do atual projeto 

REDD+ para o Escudo das Guianas (http://reddguianashield,com/) e pensando em uma continuação 

post-2015 da nossa colaboração.  

Juntos, e guiados por um facilitador experimentado em métodos de encontros participativos, os 

participantes irão redescobrir o passado, analizar o presente e imaginar o futuro da colaboração 

regional em questões técnicas relacionadas com REDD+ na eco-região do Escudo das Guianas.  

O encontro também irá planificar em como fazer que a nossa colaboração seja mais conhecida dentro e 

fora da região, compartilhando os resultados mais importantes do projeto com um público externo. 

Uma das formas possíveis para esse compartilhamento é a Conferência da Nações Unidades para as 

Mudanças Climáticas COP21 em Paris, para cual preparação específica deverá ser feita.  

Resumindo, os objetivos específicos são:  

 Definir que cooperação regional queremos, com base em nosso entendimento do histórico do 

projeto e da situação atual 

 Começar a planejar a futura colaboração além da duração do projeto REDD+ para o Escudo 

das Guianas 

 Esboçar uma proposta de evento técnico para a COP21 com o objetivo de compartilhar os 

resultados do projeto. 

 

Resultados 

Espera-se que durante o encontro sejam produzidos os resultados concretos seguintes, de forma 

participativa: 

  Uma visão, missão e um esboço de plano para a colaboração regional post-2015 

  Uma proposta de evento paralelo para a UNFCCC COP21. 

 

 

Agenda do Encontro 
Dia 1 - 24 Junho  
Tema da manhã: Analizando a situação (8:30 - 12:30) 

 História e evolução do “REDD+ para o Escudo das Guianas” – asentação pela equipe do projeto 

 Análise das Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças – trabalho participativo de grupo 

Tema da tarde: Desenhando o futuro (14:00 - 18:00) 

 Visão e missão da colaboração no Escudo das Guianas post-2015 – trabalho participativo de grupo 

 

Dia 2 - 25 Junho  
Tema da manhã: Desenhando o futuro (continuação) (8:30 - 12:30) 

 Planejamento estratégico para a colaboração no Escudo das Guianas post-2015 – trabalho 

participativo de grupo 

 Propostas de conceitos possíveis para a continuação do projeto – apresentação pela equipe do 

projeto 

Tema da tarde: Compartilhando os resultados (14:00 - 18:00) 

 Proposta de evento paralelo para a UNFCCC COP21 – trabalho participativo de grupo. 

http://reddguianashield,com/


Preparação 

O sucesso desse Encontro de Dialogo Regional depende da participação ativa, do brainstorming e do 

compartilhamento de ideias com uma mente aberta de todos. Como participante, espera-se de você que se 

prepare para ser criativo junto com os outros, se possível pensando nos temas e formulando algumas ideias 

com antecedência. Aqui estão algumas perguntas que poderão lhe ajudar nessa preparação:  

Analizando a situação: 

1. Pensar no projeto REDD+ para o Escudo das Guianas em termos de fóco técnico, tipo de atividades, 

governança, colaboração, comunicação, orçamento, gestão de tempo, etc. Para cada um desses 

aspectos, identifique algumas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. O que acha que foi mais 

bem sucedido e menos sucedido? Quais são os aspectos que gostaria de guardar para um próximo 

projeto e o que precisa ser mudado na forma da qual colaboramos? O que é causado por factores 

internos nos quais podemos influenciar, e o que é causado por um contexto externo? 

 

Desenhando o futuro:  

2. Tem algumas ideias para uma colaboração futura que poderia suceder ao projeto REDD+ para o 

Escudo das Guianas? Qual é sua visão para a cooperação regional? Que missão deveriamos tentar 

atingir juntos? Que temas, tipo de atividades, estructura de governança, etc gostaria de ver? Estamos 

envolvendo os parceiros certos ou algum poderia se juntar? Existem possibilidade de sinergia com 

outras iniciativas regionais? 

 

Compartilhando os resultados: 

3. Quais seriam os resultados chaves do projeto REDD+ para o Escudo das Guianas que são relevantes 

para serem compartilhados com audiências externas? Como gostaria de formular essas mensagens? 

Imagine que foi atribuido ao nosso projeto uma sala na área da conferência COP21 da UNFCCC por 

um tempo de 1h30min, aberta a representantes interessados, do mundo inteiro. Como gostaria de 

usar essa oportunidade?   


