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REDD+ ESCUDO DAS GUIANAS 
 

QUAIS SÃO AS NOVIDADES DO PROJETO? 

5º Encontro do Comité Gestor e 1º Encontro de Dialogo Regional 
Do dia 22 a 25 de Junho em Paramaribo, Suriname, foi organizado o 
5º Encontro do Comité Gestor e o 1º Encontro de Dialogo Regional, 
com o apoio da Foundation for Forest Management and Production 
Control (SBB). Durante esses encontros, os membros do Comité 
Gestor discutiram das orientações finas do projeto e aproveitaram 
essa ocasião para trabalhar junto com a equipe do projeto, com a 
ajuda de um facilitador, sobre a possibilidade de uma colaboração 
post-2015 na região do Escudo das Guianas. Os documentos e 
apresentações são disponíveis no site do projeto. Breve relatórios 
desses dois encontros serão disponibilizados no site do projeto assim 
que possível.  
Ver mais no site do projeto sobre o 5

º 
Encontro do Comité Gestor and 

1
º 
Encontro de Dialogo Regional 

 

5º Encontro do Grupo de Trabalho sobre a Análise e modelagem 

do desmatamento 
O Quinto Encontro de Grupo de Trabalho (WGM5) sobre a Análise e 
modelagem do desmatamento ocorreu em Caiena do 4 a 7 de Maio. 
Nessa ocasião, Maxence Rageade (ONFI) e o estudante de 
doutorado Camille Dezécache apresentaram o avanço dos seus 
trabalhos sobre a análise e modelagem do desmatamento histórico e 
futuro na região do Escudo das Guianas. Todos os participantes 
também se juntaram para um treinamento sobre o mesmo assunto.  
Mais informação está disponível no site do projeto 

 

Visita aos países para o Estudo sobre Equações allométricas 
Entre Abril e Maio de 2015, uma pesquisadora do Centre de 
coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le 
Développement (CIRAD) realizou visitas de dois a três dias nos 
países parceiros. Essas visitas, e as entrevistas conduzidas com 
alguns dos principais atores dos institutos florestais e centros de 
pesquisa da região irão alimentar o estado-da-arte do estudo sobre 
equações allométricas para o Escudo das Guianas. Esse estudo será 
apresentado em Setembro em um seminário regional a ser 
organizado na Guiana Francesa, juntando especialistas e 
pesquisadores da região. 
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SE QUISER COMPARTILHAR UM ARTIGO INTERESSANTE SOBRE O TEMA DA FLORESTA E DO 

CLIMA, TERÍAMOS O MAIOR PRAZER EM RECEBÊ-LO.POR FAVOR CONTATE-NOS NO EMAIL 

SEGUINTE : RACHIDA.LEJEANNIC@ONFINTERNATIONAL.COM 

 

http://www.onfinternational.org/pt/
http://www.onf.fr/guyane/@@index.html
http://reddguianashield.com/steering-committee/fifth-steering-committee-meeting-22-23-june-2015-2/
http://reddguianashield.com/regional-dialogue-meetings/
http://reddguianashield.com/regional-dialogue-meetings/
http://reddguianashield.com/working-groups/analising-and-modeling-deforestation/


 

Estudo sobre a Melhoria de conhecimento e 

compartilhamento sobre a identificação de 

espécies de árovres no Escudo das Guianas 
Do final de Junho até Julho, um consultor 
contratado para realizar um Estudo sobre a 
Melhoria de conhecimento e compartilhamento 
sobre a identificação de espécies de árvores do 
Escudo das Guianas irá fazer visitas aos países, 
afim de se reunir com as instituições e pessoas 
relevantes que trabalham com idenficação de 
espécies de árvores nos países parceiros do 
projeto. Essas missões são uma primeira etapa 
para produzir um relátorio do estado-da-arte que 
deverá compilar os recursos existentes sobre 
identificação de árvores no Escudo das Guianas, 
tanto em termos de literatura, como de recursos 
humanos e perícia. A missão também será uma 
oportunidade para coletar as informações 
necessárias para preparar um Workshop Regional 
no assunto, que irá acontecer em Outubro no 
Suriname. 
 

NOTÍCIAS DE OUTROS NA REGIÃO 

Letra de Cuiabá – Pacto para a valorização das 

florestas e redução de emissões relacionadas 

ao desmatamento (REDD+) na Amazônia Legal 
Depois de muitas discussões, os governadores dos 
seis Estados brasileiros da Amazônia Legal 
assinaram a Letra de Cuiabá no dia 29 de Maio, 
atingindo uma posição conjunta na importância de 
uma estratégia REDD+ para a Amazônia, e 
pedindo ao Governo Federal a adoção da 
metodologia de estoque/fluxos para a alocação de 
recursos ligados a redução de emissões e para 
desenvolver uma política nacional de REDD+ 
rapidamente.  
Ler mais sobre issso nesse artigo ou acessa a letra 
nesse link 
 

Lançamento do fundo fiduciário  “Fundo 

Amapá” 
Um fundo fiduciário de 6 milhões de reais foi 
lançado no dia 1º de Junho (Fundo Amapá), 
fincanciado pela Conservação Internacional e seu 
Global Conservation Fund, e pelo Governo do 
Estado do Amapá, para financiar projetos para a 
conservação de áreas protegidas do Amapá e 
incentivar economia sustentável nessas áreas. 
Agências governamentais, ONGs nacionais e 
internacionais e representantes de comunidades 
locais estavam presentes na ceremonia de 
lançamento. Nessa occasião, também foi 
anunciado a criação de um projeto de Gestão 
compartilhada das áreas protegidas no Escudo das 
Guianas. 

NOTÍCIAS EXTERIORES 

Conferência de Bonn sobre Mudanças 

Climáticas, 1º a 11 de Junho 2015 
Entre os dias 1º e 11 de Junho, a 42º sessão do 
Subsidiary Body for Implementation (SBI 42), do 
Subsidiary Body for Scientific and Technilogical 
Advice (SBSTA 42) e a sessão de Junho do Ad Hoc 
Working Group of the Durban Platform for 
Enhanced Action (ADP2-9) aconteceram em Bonn, 
Alemanha. O encontro trouxe perto de 4 000 
participantes, representando as Partes o Estados 
observadores, organizações internacionais , ONGs 
e mídia. Um dos objetivo desse encontro foi 
trabalhar mais sobre a consolidação e a 
simplificaçõa do esboço de texto de negociação 
elaborado em Geneva no inicio desse ano em 
Fevereiro, no caminho da COP21 de Paris em 
Dezembro. 
Saber mais sobre esse evento no site da UNFCCC 
website. 

O Quadro REDD+: finalmente complete depois 

de quase 10 anos 
Um dos pontos fortes do encontro de Bonn 
(SBSTA 42) foi a elaboração de um esboço de 
proposta sobre o quadro legal de REDD+ e 
seus princípios metodológicos, bem recebidos 
pelos participantes e que irá provavelmente 
ser adotado em Paris. Esse quadro oferece, 
segundo os Co-Presidentes do encontro de 
Bonn, um "pacote metodológico completo para 
REDD+, tecnicamente, institucionalemente e 
talvez politicamente para apoiar a 
implementação de REDD+ no campo."  
Saber mais nesse link 

 

ONF International na Carbon Expo 2015 
A caminho da COP21 que será organizada esse 
ano em Paris, ONF International participou da 
Carbon Expo 2015 do 26 a 28 de Maio em 
Barcelona, em um encontro internacional sobre o 
financiamento do combate contra as mudanças 
climáticas, os mercados de carbono e as tecnologia 
climáticas.. 
Saber mais sobre a Carbon Expo nesse link 
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http://www.ecosystemmarketplace.com/pages/dynamic/article.page.php?page_id=11008&section=news_articles&eod=1
http://www.mt.gov.br/download.php?id=291721
https://unfccc.int/meetings/bonn_jun_2015/meeting/8856.php
https://unfccc.int/meetings/bonn_jun_2015/meeting/8856.php
http://blog.cifor.org/29000/the-redd-framework-finally-complete-after-almost-10-years#.VYHFi_lViko
http://www.carbonexpo.com/
http://www.europe-en-france.gouv.fr/L-Europe-s-engage
http://www.interreg-caraibes.fr/joomla251/
http://www.ffem.fr/lang/en/accueil
http://www.cr-guyane.fr/

