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Sumário executivo 

Qual estratégia para uma colaboração regional 
sobre CMRV? 

 

 

Durante o 6º Encontro do Grupo de Trabalho (WGM6 em inglês), os participantes da Guiana, do Suriname, da 

Guiana Francesa e do Amapá se reuniram em Arrowpoint, na Guiana, para compreender o conceito dos sistemas 

de MRV de base Comunitária e discutir as diferentes maneiras de implementar o CMRV no Escudo das Guianas. O 

objetivo do WGM6 também era ver as oportunidades de colaboração mais ampla sobre este tema a uma escala 

regional, na perspectiva de um futuro projeto regional.  

As discussões do WGM6 mostram que todos os parceiros estão interessados em trabalhar mais neste tópico, 

apesar das situações tão heterogêneas relacionadas com CMRV e sistemas semelhantes no Escudo das Guianas 

(consultar a tabela de comparação abaixo). 

 

 

Tabela 1 – Comparando as situações de CMRV nos territórios REDD+ para os do Escudo das Guianas 

 Qual é a situação? Como ir além? 

Guiana 
A implementação de CMRV começou em 
2009 e já mostra alguns resultados 
concretos. 

Trabalho contínuo e ampliação do processo 
de CMRV, com atividades de 
compartilhamento de experiências na região. 

Suriname 

Agora que o país está desenvolvendo sua 
estratégia REDD+ e deseja envolver todas 
as partes interessadas, o processo de 
CMRV é um tópico importante. 

Trabalho contínuo e intercâmbio de 
experiências com os países vizinhos para 
iniciar a implementação de um processo de 
CMRV. 

Guiana Francesa 

Nenhuma atividade foi desenvolvida em 
relação a CMRV ou qualquer outro 
processo semelhante, além de não fazer 
parte das atribuições do ONF 

Seria necessário identificar e envolver uma ou 
mais instituições para continuar avançando 
sobre este tópico. 

Amapá 
O IEF trabalha com comunidades rurais em 
projetos de pequena escala com 
cronogramas e recursos limitados. 

Para avançar, será necessário haver uma forte 
vontade política acerca do CMRV e um 
trabalho de comunicação significativo. 

 

O WGM6 foi identificado pelas partes interessadas do projeto REDD+ para o Escudo das Guianas como um primeiro 

passo em direção a uma reflexão sobre a proteção social e uma melhor integração dos povos indígenas e 

comunidades locais (PICL) no futuro. O evento visou os serviços florestais governamentais como os principais 

parceiros do projeto, mas a lista de participantes também foi ampliada para incluir alguns representantes das 

comunidades locais, ONGs e outras pessoas interessadas podendo desempenhar um papel nos sistemas de CMRV. 

Devido ao encerramento do prazo e do orçamento, o projeto REDD+ para o Escudo das Guianas conta com 

possibilidades muito limitadas de incluir o acompanhamento das atividades em CMRV. No entanto, foi discutida 

uma estratégia para avançar com este tópico no âmbito regional. A estratégia sugerida é procurar por novos 

financiamentos no contexto de um projeto de acompanhamento e, possivelmente, por meio de outras instituições. 
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De qualquer forma, os participantes do WGM6 se mostraram de acordo em manter contato e continuar a trocar 

ideias e informações, com o intuito de aproveitarem os contatos valiosos estabelecidos com os parceiros regionais 

(serviços florestais e instituições ambientais, ONGs locais e internacionais, líderes comunitários, etc.) e tentarem 

ampliar esta rede regional com outras figuras relevantes. Esta rede poderia basear seus futuros intercâmbios nas 

seguintes ideias: 

 Próximas etapas sugeridas durante o tempo restante do projeto REDD+ do Escudo das Guianas e além 

a) Comunicação contínua (através das plataformas virtuais existentes) entre os participantes do 

WGM6 e outras organizações relevantes, se possível1; 

b) Compartilhar (e traduzir se possível) publicações resultantes da experiência de cada país; 

c) Comunicar sobre os próximos eventos, novos materiais disponíveis ou artigos sobre o sistema 

CMRV na região; 

d) Identificar outras possibilidades de encontros (visitas aos paises, intercâmbio de experiências, 

encontros regionais, etc.) e procurar fontes de financiamento quando necessário. 

 Construir uma rede regional para fortalecer a colaboração e o compartilhamento de conhecimento 

sobre CMRV no Escudo das Guianas. 

 

 Próximas etapas sugeridas em um futuro projeto de colaboração na região 

a) Identificação das necessidades e prioridades de CMRV na região pela rede consolidada; 

b) Possibilidade de implementar um projeto de pesquisa sobre iniciativas de monitoramento 

baseadas na comunidade no Escudo das Guianas (Doutorado ou Mestrado); 

c) Possibilidade de organizar diversas atividades em uma segunda fase do projeto REDD+ para o 

Escudo das Guianas para integrar PICL (workshops para aumentar o diálogo regional, grupos de 

trabalho, formações técnicas específicas sobre ferramentas de CMRV, etc.). 

 Criar uma plataforma regional, reunindo pessoas (de diferentes comunidades, instituições, ONGs, 

projetos, etc.), material e conhecimento em torno de sistemas MRV de base comunitária, e tratando 

deste assunto em escala regional, tendo em consideração as diferenças de cada país. 

 

 

                                                                 
1
 Grupo de e-mail: https://groups.google.com/forum/#!forum/guiana-shield-cmrv  
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6º Encontro do Grupo de Trabalho 

Contexto geral 

O projeto REDD+ para o Escudo das Guianas foi iniciado pela Guiana, o Suriname e a França, durante a 14ª 
Conferência das Partes (COP14) da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas 
(CQNUAC), realizada em Poznan, em 2008. Logo após o estado do Amapá ter se juntado ao processo de 
planejamento, e após um longo período de preparação, o projeto vem sendo implementado desde 2013 e está 
programado para terminar no dia 31 de dezembro de 2015. O projeto visa fornecer informações e ferramentas 
para auxiliar os países a estabelecerem políticas sólidas com base científica e medidas para combater o 
desmatamento e a degradação das florestas, no quadro do mecanismo REDD+ e além. O projeto é financiado pelo 
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) através do programa Interreg IV do Caribe, pelo Fundo 
Francês para o Ambiente Mundial (FFEM), pela Região da Guiana Francesa e pelas contribuições dos parceiros do 
projeto. Para mais informações, consulte www.reddguianashield.com  
 
A cooperação e o desenvolvimento de capacidades são elementos fundamentais e estratégicos do projeto REDD+ 
do Escudo das Guianas. Os encontros do grupo de trabalho regional são um dos canais usados para reforçar as 
capacidades e a cooperação no quadro do projeto. Os objetivos desses encontros do grupo de trabalho consistem 
em promover ferramentas, tecnologias e metodologias em desenvolvimento ou implementação dentro ou fora da 
região. Cada encontro fornece oportunidades para especialistas da região discutirem temas técnicos com o 
objetivo de promover um entendimento comum e identificar oportunidades de formação, transferência de 
tecnologias e futuras colaborações regionais. 
 
Os objetivos gerais dos encontros do grupo de trabalho consistem em: 

 Iniciar um diálogo regional para identificar lacunas (dados e metodologias) em escala nacional e 
regional (ou seja, na perspectiva de uma visão comum das necessidades, ferramentas e 
metodologias relacionadas aos sistemas MRV para o REDD+); 

 Desenvolver capacidades (por meio dos conhecimentos adquiridos e do compartilhamento de 
práticas recomendadas); 

 Discutir o desenvolvimento de uma plataforma de cooperação regional; 

 Preparar contribuições e comentários técnicos para as tomadas de decisão do Comitê Gestor. 

Este documento contém o relatório do Sexto Encontro do Grupo de Trabalho, que se realizou em Arrowpoint, 
Guiana, entre 24 e 27 de agosto de 2015. Este encontro se centrou no tópico específico dos "Sistemas de MRV de 
base comunitária no Escudo das Guianas". Ele foi organizado com o apoio do WWF e do Global Canopy Program. 

Objetivos do 6º Encontro do Grupo de Trabalho  
 
Os objetivos específicos definidos para o 6º Encontro do Grupo de Trabalho sobre sistemas de MRV de base 
comunitária (CMRV) no Escudo das Guianas consistiam em: 

 Compartilhar os primeiros entendimentos sobre o que é CMRV e "quebrar o gelo" sobre o assunto; 

 Iniciar discussões e compartilhamento de experiências sobre o CMRV na região, oferecendo aos 
participantes uma base teórica sobre o assunto; 

 Fornecer um resumo dos projetos CMRV sendo implementados na região do Escudo das Guianas e mundo 
afora, e analisá-los na perspectiva de adquirir novos conhecimentos; 

 Explorar e apresentar possibilidades que possam apoiar a inclusão do CMRV em sistemas nacionais por 
meio de novas tecnologias. 

http://www.reddguianashield.com/
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Agenda 
Segunda-feira, 24 de agosto 

Sessão 1 – Introdução ao CMRV e sua situação nos países participantes  

13h30-17h00 

Palavras de boas-vindas – Programa e objetivos do WGM6 

Introdução ao CMRV – Exercício de mapeamento mental 
O que é CMRV e onde está sendo usado? 

CMRV na agenda REDD+ nacional e regional 
Apresentação geral do sistema de monitoramento de base comunitária, MRV e CMRV 

 
Terça-feira, 25 de agosto 

8h30-12h00 

Apresentações por país 
Suriname, Guiana Francesa e Amapá têm de 15 a 20 minutos para apresentarem a 
situação dos sistemas de CMRV e NRMV ou sistemas de monitoramento de florestas em 
seus respectivos países 

Mesa redonda de debate sobre as apresentações  
Debate, perguntas, respostas. 

Sessão 2 – Impacto e resultados das iniciativas de CMRV e sua inclusão em NMRV – estudos de 
caso  

13h00-17h00 

Estudo de caso – Guiana 
NRDDB e experiências com os Wai-Wai 

Estudo de caso – Acre, Brasil 
Estudo de caso – Experiência do GCP no mundo (fora do Escudo das Guianas) 
Mesa redonda – Reflexões sobre os estudos de caso 

 
Quarta-feira, 26 de agosto 

8h30-12h00 

 Grupos de trabalho pequenos: 
 Como integrar iniciativas locais de CMRV em sistemas nacionais de MRV? 
 Quais foram os principais desafios, sucessos e conhecimentos adquiridos? 

 Mesa redonda 
 Debate, perguntas e respostas 

Sessão 3 – Usando tecnologia para dar suporte à inclusão de CMRV no sistema nacional de 
MRV 

13h00-17h30 Introdução da sessão 
Métodos e ferramentas existentes (para usuários alfabetizados e analfabetos) 
Quando usar a tecnologia? (vantagens e desafios) 
Compartilhamento das lições aprendidas na prática 

Ferramentas ODK 
Introdução, desenvolvimento de formulários, exercício prático 
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Quinta-feira, 27 de agosto 

8h30-10h00 Principais desafios identificados – Como colaborar em escala regional? 
Mesa redonda final  

Lista de participantes 
 
 

NOME ORGANIZAÇÃO 

David Sabogal GCP, Reino Unido 

Dwayne Griffith GFC, Guiana 

Karishma Misir GFC, Guiana 

Towana Smartt GFC, Guiana 

Stoney Nascimento ICM / GCP, Acre 

Christianni Lacy IEF, Amapá 

Mariane Nardi IEF, Amapá 

Rohanie Roopnarane Iwokrama International Center, Guiana 

Angela Kromodimedjo NIMOS, Suriname 

Madhawi Ramdin NIMOS, Suriname 

Michael Williams NRDDB, Guiana 

Jean-Luc Sibille ONF-Guyane, Guiana Francesa 

Christelle Ndagijimana ONFI, Amapá 

Sara Svensson ONFI, Suriname 

Marteen Kartowikromo SBB, Suriname 

Morena Sanches SBB, Suriname 

Juliana Persaud WWF Guiana 

Shurland Davis WWF Guiana 

Maria Fernanda Jaramillo WWF, Colômbia 

Roxroy Bollers WWF Guiana 

Sam Airey WWF Guiana 

Vitus Atone WWF Guiana 

Naikoa Aguilar-Amuchastegui WWF, EUA 

 
 

Acesso aos materiais de apoio 

Todas as apresentações realizadas durante o 6º Encontro do Grupo de Trabalho, assim como todos os materiais 
relevantes, podem ser baixados em http://reddguianashield.com/working-groups/community-based-mrv-systems-
in-the-guiana-shield. 

Foi criada uma lista de e-mail para continuar as discussões sobre este assunto: 
https://groups.google.com/forum/#!forum/guiana-shield-cmrv. 

http://reddguianashield.com/working-groups/community-based-mrv-systems-in-the-guiana-shield
http://reddguianashield.com/working-groups/community-based-mrv-systems-in-the-guiana-shield
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Resumo das discussões e sessões 

 
24 de agosto de 2015 

Introdução 
 
Palavras de boas-vindas do ONFI, ONF, WWF e GCP 

Para começar a reunião, representantes da equipe do projeto (Sara Svensson – ONFI), o responsável do projeto 
(Jean-Luc Sibille – ONF-Guyane) e as organizações de apoio (Naikoa Aguilar-Amuchastegui e Juliana Persaud – 
WWF e David Sabogal – GCP) disseram algumas palavras de boas-vindas à Guiana e ao 6º Encontro do Grupo de 
Trabalho sobre sistemas de MRV de base comunitária no Escudo das Guianas.  

Após as boas-vindas, todos os participantes se apresentaram e expressaram suas expectativas com relação ao 
encontro.  

 
Introdução realizada pela equipe do projeto 

A equipe do projeto começou com uma apresentação geral2 do 6º Encontro do Grupo de Trabalho (WGM6) para 
introduzir o projeto e o evento aos participantes. Christelle Ndagijimana do ONFI explicou a estrutura do projeto e 
os diversos componentes, focando no canal de atividade do encontro do grupo de trabalho (WGM). Depois de 
apresentar os objetivos gerais dos Encontros do Grupo de Trabalho e falar sobre o último encontro organizado no 
âmbito do projeto REDD+ para o Escudo das Guianas, ela mencionou os desafios do WGM6, que deverá lidar com 
um certo número de questões, como um primeiro passo para discutir o MRV de base comunitária na região.  
 
O encontro, que durou 4 dias, foi dividido em três sessões:  

 Introdução ao CMRV e sua situação nos países participantes 

O objetivo da sessão era introduzir o assunto a todos os participantes, atualizá-los e compreender as diferentes 
concepções em torno do monitoramento de base comunitária nos países envolvidos no projeto, conhecendo suas 
situações tão diferentes (situação administrativa, posição em relação ao mecanismo REDD+, relação com povos 
indígenas e comunidades locais, etc.). 

 Impactos e resultados das iniciativas de CMRV e sua inclusão nos sistemas nacionais de MRV 

Nesta sessão, foram apresentados os estudos de caso de monitoramento de base comunitária e as iniciativas de 
CMRV do Escudo das Guianas e além, para compreender como passar da teoria à implementação prática e passar 
de iniciativas locais a sistemas nacionais. Esta sessão se concentrou na identificação de desafios e conhecimentos 
adquiridos.  
 

 Usando tecnologia para dar suporte à inclusão do CMRV nos sistemas nacionais de MRV 

Durante a última sessão, foi discutido o uso de tecnologia no processo de CMRV, baseando-se em estudos de caso 
apresentados anteriormente e no intuito de adquirir novos conhecimentos. O objetivo era obter uma visão geral 
de algumas ferramentas usadas na região e a articulação dessas ferramentas com sistemas nacionais de MRV.   
 
 
     

                                                                 
2
 https://reddguianashield.files.wordpress.com/2015/07/introduction_wgm6_onfislides_final.pdf 

https://reddguianashield.files.wordpress.com/2015/07/introduction_wgm6_onfislides_final.pdf
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Sessão 1 – Introdução ao CMRV e sua situação nos países 
participantes 

 

O objetivo da Sessão 1 foi dar uma boa compreensão do que é o sistema MRV de base comunitária na teoria e 
como ele é entendido e/ou implementado nos diferentes países da região do Escudo das Guianas. No primeiro dia 
do evento, os participantes começaram com um exercício de mapeamento mental, acompanhado de uma 
apresentação de David Sabogal sobre o monitoramento de base comunitária no Global Canopy Program.  

Exercício de mapeamento mental: Os participantes receberam post-its para escrever três palavras-chave ou frases 
descrevendo o CMRV. Em seguida, eles explicaram suas escolhas e colaram o papel na parede para que o grupo 
pudesse ficar com uma noção maior da complexidade por detrás deste conceito.  

 O objetivo deste exercício colaborativo era entender as diferentes percepções do que CMRV significa para 
os participantes, que possuem culturas e formações distintas, e construir juntos uma definição de CMRV e 
MRV.  

 Algumas das palavras mencionadas foram: linha de base, sistema de alerta, colaboração, monitoramento, 
relatório, verificação, participação, monitoramento de comunidades, recursos da comunidade, 
envolvimento da comunidade, ferramenta, sistema, conhecimento local, monitoramento da floresta em 
tempo real, desenvolvimento de capacidades, fortalecimento do governo local, fortalecimento da 
colaboração de governos nacionais e locais, envolvimento da comunidade, participação voluntária, 
impacto social da mudança, melhoria do N-MRV, transparência, envolvimento, impacto, pessoas locais, 
floresta, recursos, usuários, dados de campo, diversidade, organização, capacitação, pragmático, 
democrático, enquadramento, compartilhamento de informações, meios de subsistência, dados, 
autonomização, inclusão, confiança, assegurar garantias, unir perspectivas, colaboração...  

Apresentação realizada por Naikoa Aguilar-Amuchastegui – WWF – Mapa mental do sistema MRV3: 
 Muitas ideias diferentes e palavras-chave estão associadas ao conceito de CMRV. CMRV se tornou um 

acrônimo quando foi adicionada a letra C de Comunidade ao acrônimo MRV já existente. Por isso, é 
necessário voltar ao essencial e entender o que realmente significa MRV. Como implementar este 
sistema? O principal conceito por trás disto é mudança: nós estávamos em uma determinada posição no 
passado e agora precisamos saber em que ponto estamos. O objetivo do sistema MRV é entender os 
fenômenos que causam esta mudança.   

 O M de MRV significa Monitoramento ou Medição, que responde à pergunta: o que está acontecendo? O 
R, representando Relatório, é uma resposta a esta questão, indicando o que está acontecendo. E o V, de 
Verificação, é para assegurar que o relatório contém verdades sobre o que está acontecendo. Todos os 
elementos do acrônimo estão interligados: em teoria, é possível Medir qualquer coisa, mas o que você 
está medindo deve corresponder aos requisitos internacionais de criação de Relatórios para que a 
medição seja útil, e além disso, ter certeza de que todos os elementos medidos e relatados são 
Verificáveis.  

 As medidas adotadas em Cancun, onde o CMRV foi conceitualizado, não devem ser vistas como um fardo 
ou como outro mecanismo internacional a ser cumprido, mas sim como um impulso, em que a discussão 
sobre as florestas permite pensar em como implementar ações positivas a respeito de outras questões 
relacionadas com florestas.   

 Apesar de ter nascido no contexto do REDD+, o CMRV não se aplica apenas a florestas – ele pode ser 
usado em qualquer situação em que a comunidade decidir acompanhar e monitorar dentro e fora de seu 
território. A comunidade tem de decidir o papel que deseja desempenhar neste processo e o que ela é 
capaz de fazer, de uma forma que seja produtiva para ela e para outras comunidades. No entanto, para se 
adequar aos requisitos internacionais, por exemplo, no mecanismo REDD+, este monitoramento deve 

                                                                 
3
 https://reddguianashield.files.wordpress.com/2015/07/cmrv_mind-mapping.pdf 

https://reddguianashield.files.wordpress.com/2015/07/cmrv_mind-mapping.pdf
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alimentar as necessidades do governo em matéria de relatórios sobre carbono, medidas de conservação, 
etc. Ele deve ser planejado com objetividade, dentro de um enquadramento legal e de arranjos 
institucionais que reconhecem os direitos de todas as partes envolvidas, com transparência no fluxo de 
dados (do governo às comunidades e das comunidades ao governo).  

Pergunta: Como o CMRV trabalha em um contexto no qual as comunidades não possuem direitos legais? O CMRV 
pode acrescentar valor ao processo de conquista de direitos? 

Resposta: Depende de onde você está e para onde deseja ir: podemos imaginar a possibilidade de o CMRV ser 
usado para esta finalidade. O CMRV não se aplica somente ao REDD+, ele pode ser usado para tudo. Porém, é 
importante lembrar que o conhecimento é algo capacitador – a comunidade é fortalecida pelo fluxo de 
conhecimento e pelo seu compartilhamento.  

Apresentação realizada por David Sabogal – GCP – O que é monitoramento de base comunitária4?  
 O monitoramento de base comunitária tem suas origens na pesquisa científica e na ciência cidadã, que 

começaram a trabalhar sobre a importância da participação local e o valor do conhecimento tradicional, a 
fim de compreender o papel fundamental das comunidades na preservação da terra e como elas podem 
participar neste processo.  

 Existe uma definição sobre o que é monitoramento, porém é mais complexo definir o conceito de 
monitoramento de comunidade, pois ele depende de objetivos de monitoramento, das necessidades da 
comunidade, das ferramentas usadas para este monitoramento e do nível de participação das 
comunidades, entre outros. O GCP desenvolveu um quadro para entender os esquemas de 
monitoramento e classificar seus respectivos tipos, dependendo do grau de implicação da comunidade e 
dos coletores e usuários de dados.    

 O monitoramento de base comunitária foi concebido a partir de três pilares fundamentais: deve ser local, 
participativo e relevante para a comunidade ou, pelo menos, ter uma causa comum entre as partes 
interessadas no monitoramento.  

 O REDD+ possui requisitos fundamentais, como o desenvolvimento de um Sistema Nacional de 
Monitoramento Florestal incluindo MRV, o monitoramento das alterações na cobertura florestal e da 
densidade de carbono de diferentes coberturas de terra, outras atividades do REDD+, assim como o 
Sistema de Proteção de Informações para monitorar ações do REDD+ (impactos, prioridades e riscos 
socioeconômicos, desenvolvimento de quadros de normas e medidas de conservação, conformidade e 
adesão a requisitos, etc.). O CMRV pode ser usado neste contexto, para alimentar esses requisitos e 
sistemas.  

 O CMRV pode ser útil para outras finalidades além do REDD+, como pode ser visto nos laços desenvolvidos 
com outros mecanismos e convenções internacionais (por ex., CBD e metas de Aichi, FLEGT e VPA).   

 O monitoramento da comunidade é importante por ser uma fonte de dados precisa e econômica, que 
melhora as tomadas de decisão e a governança, aumentando a participação, a capacitação e os incentivos 
em matéria de preservação e de exigências legais existentes (por ex., FPIC – Consentimento Livre, Prévio e 
Informado).  

 
P: O CMRV enfrentará os mesmos problemas que o NMRV, com pouca institucionalização e, portanto, com 
dificuldades de ser continuado a longo prazo. O que acontece após o fim do projeto 1, depois que as ONG pararem 
de coletar dados? Como podemos assegurar a sustentabilidade e continuar? 
R: Depende do que você quer: monitorar um elemento em um prazo específico, ou usar o material, as técnicas e o 
desenvolvimento de capacidades para outras finalidades, que possam beneficiar a comunidade? Para o NRDDB (da 
sigla em inglês para Conselho de Desenvolvimento do Distrito de Rupununi Norte), existe uma vontade clara de 
usar o CMRV a longo prazo e eles estão trabalhando nesse sentido.  
Os governos entram e saem, por isso, o sistema de monitoramento deve ser pensado como um compromisso de 
longo prazo, criando um enquadramento legal em torno dele, para que possa evoluir ao longo de no mínimo 20 
anos e ser mais eficiente.  
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Fim do primeiro dia 
 

25 de agosto de 2015 
 
Para começar o segundo dia do encontro, Sara Svensson, do ONFI, apresentou as atividades do dia, focadas 
principalmente nas apresentações dos representantes de cada país. Antes do evento, os participantes receberam 
perguntas direcionadas, que foram respondidas para apresentar o contexto e a situação das atividades de base 
comunitária visando o desenvolvimento de um sistema de MRV ou processos similares. 
No mesmo dia, a Sessão 2 começou com a apresentação dos estudos de caso das experiências bem-sucedidas do 
CMRV na região (Guiana) e em outros lugares (estado do Acre no Brasil).  
 
Apresentação do Suriname realizada por Madhawi Ramdin – NIMOS, Suriname5:   

 O NIMOS é uma organização governamental diretamente dependente do gabinete do presidente e 
responsável pelas políticas do REDD+ no Suriname. O REDD+ no Suriname começou há muito tempo, com 
a elaboração do R-PP iniciada em 2009 e aprovada em 2013. Este documento é o resultado de consultas 
com vários grupos de partes interessadas, incluindo comunidades. Assim, o NIMOS iniciou pouco a pouco 
seu trabalho para a implementação do documento. A equipe está agora implementando uma Unidade de 
Gerenciamento de Projeto (PMU), que será envolvida no REDD+ para estabelecer diretrizes para a 
estrutura de implementação. As equipes governamentais agora têm uma ideia melhor de como proceder, 
mesmo que sempre seja preciso fazer alguns ajustes. O CMRV é mencionado no R-PP do Suriname, p. 113, 
onde é especificado como as comunidades podem contribuir para a estratégia nacional do REDD+. 

 No Suriname, segundo as estatísticas do último censo, existem quatro tribos indígenas e seis grandes 
tribos quilombolas. No entanto, essas tribos não se encontram todas na floresta – há um grande número 
dessas comunidades na cidade. Foram contabilizados cerca de 12.000 indígenas e 60.000 quilombolas, 
para uma área de aproximadamente 15 milhões de hectares de floresta, o que resulta em muitos desafios 
e pressões em torno desta área.  

 Existe um enquadramento legal das atividades madereiras com a licença comunitária para corte de 
madeira de 1947, que regulariza o uso das florestas. Porém, este sistema não foi usado corretamente (os 
madeireiros alugam suas licenças ao setor privado) e, por isso, foi desenvolvido um novo sistema paralelo 
ao existente, mas incentivando as comunidades a optarem pelo mais recente: florestas comunitárias, 
através da Lei de Gerenciamento Florestal, com um conselho decidindo como usar a floresta. Como não há 
um reconhecimento formal dos direitos coletivos à terra, é difícil saber a quem a floresta realmente 
pertence, o que faz aumentar os conflitos e as reivindicações entre os vilarejos – resolver esta questão é 
um grande desafio.  

 No entanto, existem iniciativas locais trabalhando com as comunidades: algumas ONGs promovem 
exercícios de mapeamento ou a realização de parcelas de inventário florestal envolvendo a população 
local. A qualidade dos dados coletados ainda precisa ser avaliada para ser eventualmente incluída no NFI 
ou em outro tipo de relatório dependendo do tipo de exercício. Mas o empoderamento, o 
desenvolvimento de capacidades e a base de conhecimento constituída representam um benefício para as 
comunidades, e o mapeamento participativo pode ser uma ferramenta de negociação útil em áreas 
disputadas. As comunidades também contam com assistentes do REDD+ e guardas nos parques indígenas 
(sua nomeação está sujeita à decisão do líder da comunidade). O escopo dessas iniciativas vai além da 
preservação – promovem o uso sustentável dos recursos para a segurança alimentar e a geração de renda, 
por meio da aplicação de uma abordagem de baixo para cima, na qual as agências governamentais como o 
NIMOS e o SBB aprendem com as comunidades enquanto ensina para elas.  

 A visão do Suriname é ter um programa REDD+ nacional liderado pelo Governo, que se comprometeu 
internacionalmente e é responsável por cumprir as exigências do REDD+. Porém, há ainda um longo 
caminho a percorrer até estabelecer uma estratégia adequada, sendo que permanece necessário aprender 
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com a experiência de outros países. Existem alguns desafios, como a coordenação da assistência ao 
desenvolvimento (o Governo do Suriname precisa estar ciente de todas as iniciativas para desenvolver um 
sistema único eficiente), a construção da confiança e de uma visão comum entre as partes interessadas, 
assim como a necessidade de reforçar a consistência do programa.  

 Para superar esses desafios, novas etapas estão sendo consideradas, como integrar o CMRV ao NFMS e 
envolver as partes interessadas. 

 
P: Qual é a prioridade nº 1 no momento, no que diz respeito aos próximos passos para o programa REDD+? É 
resolver a questão dos direitos à terra? 
R: O Suriname não espera que o programa REDD+ forneça uma solução para este problema complexo (outras 
iniciativas do governo estão trabalhando nisso), apesar de ser necessário lidar com ele. A prioridade agora é 
estabelecer uma unidade de gerenciamento de projeto, criar as estruturas, formar grupos de trabalho técnicos 
para obter conselhos sobre como proceder, em parceria com os vilarejos e comunidades, e consultar a população 
sobre sua visão de desenvolvimento.  
 
P: A apresentação focou principalmente as comunidades indígenas e quilombolas. Existe algum plano para incluir 
outros grupos rurais e comunidades locais neste programa? 
R: Sim, pois é importante que o REDD+ conte com um envolvimento em escala nacional: há um slogan no Suriname 
que diz "Nós somos a floresta", que transmite a importância de ter todos os cidadãos do Suriname e do mundo 
envolvidos na preservação das florestas. Por exemplo, as empresas chinesas e brasileiras que trabalham na 
exploração das minas de ouro ou de madeira também precisam ser envolvidas (ver Agenda 21). 
 
P: Qual é a situação fundiária das comunidades no Suriname? 
R: A situação é a seguinte: com a licença comunitária para corte de madeira, as florestas comunitárias podem ser 
usadas para outros fins (como a agricultura) e, no caso da mineração, outras instituições lidam com as concessões, 
mas as comunidades não são proprietárias das terras.  
 
P: O REDD+ será um programa voluntário. As comunidades poderão escolher se desejam participar, como no caso 
do mecanismo de participação voluntária desenvolvido na Guiana? 
R: Esta questão ainda não foi abordada, mas é interessante e precisa ser considerada.  
 
Apresentação da Guiana realizada por Karishma Misir – GFC, Guiana6:  

 Contexto: na Guiana, a Estratégia de Desenvolvimento de Baixo Carbono foi lançada em 2009, 
promovendo o crescimento e o uso sustentável de recursos naturais. Foi criado um roteiro para o sistema 
MRV orientar a implementação do CMRV e a iniciativa foi lançada em 2012.  

 Os objetivos consistiam em medir e reportar indicadores-chave, oferecendo às comunidades informações 
que lhes permitissem monitorar os impactos das potenciais atividades do REDD+, bem como em verificar 
as informações antes de incluí-las no NMRV. O trabalho iniciou efetivamente em 2012 com o NRDDB, e um 
memorando de entendimento foi assinado em 2014 entre a GFC e o NRDDB para formalizar o processo. 
Em seguida, foi iniciada a formação e o desenvolvimento de capacidades. 

 Annai foi a primeira comunidade piloto com a qual a GFC trabalhou usando o CMRV, começando em 2012. 
Ela pertence ao distrito de Rupununi Norte, com 16 comunidades e 523 pessoas. A GFC forneceu fundos e 
apoio técnico ao NRDDB. Em seguida, outra comunidade piloto foi envolvida, a dos Wai-Wai em Konashen 
(COCA) localizada no sul da Guiana, com cerca de 250 pessoas, mas com um grande território 
(aproximadamente 3% de todo o país). Ali, a GFC e as comunidades estabeleceram um monitoramento de 
biomassa e de parcelas de amostragem, promovendo o desenvolvimento de capacidades.  

 As principais lições aprendidas foram que a construção da confiança é essencial para o processo e que os 
recursos financeiros são muito importantes para o fortalecimento institucional.  

 As próximas etapas continuarão o trabalho atual, construindo capacidades e fortalecendo os laços com as 
comunidades, e iniciarão provavelmente o monitoramento das atividades de mineração.  
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P: Sobre a questão da titulação das terras, as comunidades com as quais trabalhou a GFC são donas de suas 
próprias terras, protegidas pela Lei Ameríndia, mas como funcionaria com as comunidades que ainda não 
resolveram esta questão? O que fazer se não houver mais terras para conceder? 
R: Muitas comunidades se candidataram ao processo, mas é necessário haver um consenso entre os membros da 
comunidade antes que lhes sejam concedidas terras.  
 
P: Quando as comunidades possuem suas próprias terras, elas têm também permissão para explorar minérios? Em 
caso afirmativo, como lidar com a poluição provocada pelo mercúrio? As leis sobre a terra incluem tudo acima e 
abaixo da superfície? 
R: Nas terras do NRDDB a mineração não é permitida, mas isso é porque a comunidade decidiu assim. É por isso 
que o planejamento do uso da terra é tão importante – depois do que aconteceu em outras partes do país, o 
NRDDB não queria isso para suas comunidades. Qualquer coisa feita em grande escala afetará a comunidade e sua 
forma de viver. Os direitos não se aplicam ao que está por baixo da superfície, por isso, é necessária uma aplicação 
separada para a mineração.  
 
P: É possível desenvolver mais o mecanismo de participação voluntária? 
R: Este mecanismo permite que as comunidades com terras apropriadas participem no trabalho em andamento, 
visto que a participação no programa REDD+ é opcional. Nenhuma comunidade ainda aderiu à participação 
voluntária na Guiana, mas isso deve mudar nos próximos meses. 
 
Apresentação da Guiana Francesa realizada por Jean-Luc Sibille – ONF, Guiana Francesa7: 

 A Guiana Francesa tem cerca de 8 milhões de hectares de floresta que pertencem ao domínio privado 
desde 1946. O Gabinete Nacional das Florestas (ONF) está representado na região desde 1967, e em 
1968, iniciou-se a “departamentalização”: foram criadas duas cidades na região oeste, em Camopi e em 
Maripasoula. O litoral é a área de expansão da Guiana Francesa em termos demográficos e econômicos 
(produção de madeira, extração legal, com baixo impacto nos sistemas florestais). Também é possível 
encontrar comunidades na região central, que podem usar o espaço, mas não podem criar cidades. 
Também existe no mapa uma região de domínio público, administrada pelo ONF, onde a mineração 
também é permitida. 

 Datas importantes:  
o Anos 80: não foram implementadas regras para a situação da titulação de terras, e os 

pesquisadores alertaram para a situação precária das populações locais, criando a noção de 
terras coletivas para uso público (em conflito com o sistema público francês, que consiste 
principalmente em propriedades privadas).  

o 1984: Seis nações ameríndias se reuniram para reivindicar terras e para o reconhecimento legal 
de seus direitos. 

o 1987: foram criadas as Áreas de Direitos Coletivos (ZDUC em francês), sem fazer menção às 
origens de sua população, de acordo com a lei francesa antidiscriminação. Estas áreas estão 
concentradas no litoral. 

o 1992 até hoje: Existem 15 ZDUCs, 3 concessões coletivas (terras vendidas às comunidades) e um 
total de 27 áreas. Elas pertencem em grande parte aos ameríndios e três delas aos quilombolas.  

 Esses territórios são principalmente usados para a agricultura (de pequena escala, sobretudo agricultura 
itinerante, preservando o conhecimento das comunidades locais), a caça (não muito representativa em 
quantidade, mas altamente simbólica, essencialmente para os himens) e pesca (muito importante, mas 
também perigosa, devido à poluição dos rios causada pela mineração de ouro). 

 Conflitos existem, principalmente por causa do roubo de madeira, da ocupação ilegal de terras por 
estrangeiros, da relação conflituosa com as organizações de preservação que administram as Reservas 
Naturais Costeiras (mas que vêm diminuindo com a criação do Parque Amazônico em 2007) e, mais 
importante, da mineração ilegal de ouro (violência, poluição dos rios, caça furtiva, etc.). Pesquisas 
recentes comprovaram que, em relação aos conflitos, as comunidades tendem a procurar parcerias com 
o ONF para controlar melhor a questão do uso da terra. O acesso aos recursos se tornou ainda mais 
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conflituoso, no entanto, é especialmente importante para essas comunidades fortalecerem os padrões 
de acesso a esses recursos como um vetor de tradições e identidade.  

 Em relação ao CMRV, a Guiana Francesa não é elegível para o mecanismo REDD+, mas ao ouvir as 
experiências compartilhadas aqui, parece que existem ferramentas de acompanhamento das 
comunidades para auxiliá-las no gerenciamento de suas terras. Isso também as ajudará a identificar os 
responsáveis pelo desmatamento. Se necessário, o ONF poderia compartilhar técnicas de 
monitoramento, desenvolver um sistema de monitoramento sobre a evolução desses territórios, assim 
como desenvolver capacidades.  

 
P: Como parte do território francês, a Guiana Francesa está em uma situação muito diferente em relação ao 
REDD+. No entanto, foi considerada a possibilidade de um mercado interno? Incluindo, por exemplo, a cobertura 
florestal na contabilidade dos GEE.  
R: A Guiana Francesa está monitorando a cobertura florestal para outras finalidades fora do REDD+, além disso, 
este território é muito importante para a França devido à sua alta cobertura florestal. Estas negociações são 
políticas e, até o momento, nada foi decidido. Na Guiana Francesa, a evolução da demografia e do desmatamento é 
de aproximadamente 1.000 ha/ano, o que representa um alto consumo de carbono. Mesmo que a contribuição das 
comunidades tivesse de ser diferente do que é na Guiana ou em outros países, ainda é importante para elas 
saberem que estão administrando bem o seu território e o desenvolvimento do CMRV poderia ajudá-las a provar 
isso.  
 
Apresentação do Amapá realizada por Mariane Nardi e Christianni Lacy – IEF, Amapá8:  

 Primeiro, um panorama do REDD+ no Amapá. Por ser um estado, o Amapá não está diretamente 
envolvido no processo, mas tenta implementar processos semelhantes em uma escala diferente, 
trabalhando lentamente com outros estados da região da Amazônia, apesar de a configuração do Amapá 
ser tão diferente. Neste sentido, o Amapá está mais próximo dos outros países do Escudo da Guiana. O 
primeiro desenvolvimento de capacidades em MRV foi organizado em 2013 em Belém: foi deixado muito 
claro que os estados não devem criar seu próprio sistema de MRV – somente o sistema federal conta. Mas 
houve protestos, pois os estados também querem saber o que assinaram, qual é a relação com a floresta e 
em que medida contribuem para os impactos causados pelo desmatamento. Neste momento, o Amapá 
está em vias de institucionalizar esta situação.  

 74% do Amapá é composto de áreas protegidas, das quais 31% são de propriedade da comunidade e 
somente 2,2% estão desmatadas. Isto representa o que foi observado nas imagens disponíveis, mas a 
precisão deste desmatamento ainda precisa ser avaliada devido à alta cobertura da região por nuvens. 
Cerca de 80% da terra está regulamentada. 

 As áreas protegidas podem ser florestas, cerrado, mangue, áreas inundadas, etc. e existem diversas 
comunidades ocupando essas terras:  

o Comunidades de assentamentos, terras públicas redistribuídas entre pequenos fazendeiros, como 
autônomos (para agricultura de pequena escala) ou para uso coletivo (extrativismo), e 
organizadas em vilarejos; 

o Comunidades quilombolas, tal como nos países vizinhos; 
o Diversos grupos indígenas, proprietários de suas próprias terras, mas com limitações; 
o Comunidades ribeirinhas; 
o Reservas extrativistas.   

 O IEF vem trabalhando nessas áreas com várias iniciativas, como o programa de fomento florestal para 
pequenas propriedades rurais, desde 2007 (sendo reconsiderado no contexto do REDD+), um projeto de 
mapeamento participativo no qual os técnicos do IEF e do SEMA delinearam os diferentes usos da terra 
com as comunidades. Este mapa tem sido usado como base durante a elaboração do plano de 
gerenciamento das florestas públicas do Amapá (FLOTA).  

 Foi elaborada uma matriz do sistema MRV em microescala para monitorar esses programas e medir seus 
impactos. Ela incluía uma lista de impactos, indicadores, linha de base e resultados dessas iniciativas, mas 
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foi interrompida quando o governo mudou. Não é fácil estabelecer um processo de gerenciamento 
florestal sustentável.  

 No Amapá, não há informação sobre a quantidade de açaí produzida, quanta madeira é exportada, etc.. 
Por isso, é necessário que exista um monitoramento das atividades agrícolas. Existem outras alternativas 
neste sentido (por ex., um projeto piloto de gerenciamento sustentável de florestas, um termo de 
operações mútuo, o Florestas Alimentando o Ar, assinado por 13 famílias, fortalecendo a participação da 
comunidade) às quais o IEF oferece assistência técnica e ajuda, por exemplo, com os planos de 
desenvolvimento de negócios.  

 O IEF está interessado em saber mais sobre o CMRV e as iniciativas locais no Escudo das Guianas, além 
disso, deseja saber como implementar este tipo de projetos ou fortalecer os já existentes, onde procurar 
fundos, etc.  

 
P: De que maneira as iniciativas estão ligadas umas às outras? Não está muito claro como esses projetos participam 
em um projeto estadual de longo prazo para o desenvolvimento sustentável. Como colocar todas essas iniciativas 
em uma estratégia global? 
R: Essas iniciativas são pontuais e têm a ver com o fato de o Amapá ser um estado recente. Agora, tudo está 
começando novamente, com um novo governo e novas orientações, e o que foi iniciado antes está sendo incluído 
no novo plano de gerenciamento. Uma vez que ainda não há um enquadramento legal, as questões florestais não 
estão institucionalizadas. Atualmente, a prioridade está nas concessões florestais, mas isto é muito dependente 
dos interesses políticos. Trata-se apenas do início do trabalho. 
 

Fim da primeira sessão – almoço 
 

Sessão 2 – Impactos e resultados das iniciativas de CMRV e sua 
inclusão nos sistemas nacionais de MRV 
 
Foi realizada uma breve introdução à Sessão 2 por Sara Svensson do ONFI. Esta sessão focou nos estudos de caso 
das diferentes experiências do CMRV sendo implementadas na região e além. Também foram enviadas aos 
palestrantes um conjunto de perguntas orientadoras9, para que pudessem compartilhar suas experiências na 
perspectiva das lições aprendidas. Uma parte desta sessão foi dedicada a pequenos grupos de trabalho por país, 
com o objetivo de identificar e analisar os principais desafios da região, bem como lidar com eles, em termos de 
CMRV.  
  
Apresentação de Michael Williams – NRDDB – Estudo de caso 1: 

 O NRDDB (da sigla em inglês para Conselho de Desenvolvimento do Distrito de Rupununi Norte) abrange 
cerca de 600 pessoas em 16 vilarejos, com milhares de acres de terreno dedicado à caça. Este conselho 
começou com duas organizações internacionais, a Conservation International e o Centro Internacional 
Iwokrama, que assinaram em conjunto os memorandos de cooperação.  

 Muito antes de o CMRV se tornar um acrônimo, as comunidades de Rupununi Norte sabiam da 
necessidade de monitorar seus recursos, pois dependem das florestas para tudo. Essas comunidades 
levavam cada vez mais tempo para caçar e pescar, talvez porque os recursos e a produção agrícola 
estivessem diminuindo. Esses recursos precisavam ser mensurados, para se poder entender como e por 
que gerenciá-los.  

 Quando a Guiana e a Noruega assinaram um acordo, foram reunidos fundos para tanto, mas sem ideia 
clara de como começar. O NRDDB decidiu capacitar sua população, treinando duas pessoas por vilarejo 
(recrutamento realizado pelos líderes locais), e manter o gerenciamento do projeto no local. Em seguida, 
eles tiveram de aprender como usar smartphones: era realizado uma sessão de formação por mês, 
permitindo que eles monitorassem praticamente tudo. Porém, todas as atividades relacionadas às 
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alterações climáticas tinham de passar pelo GFC. Desde que o trabalho começou com um método 
diferente, o NRDDB precisou negociar com o GFC, o que atrasou o plano de trabalho inicial em quase um 
ano. Por fim, os 16 vilarejos elaboraram uma carta, declarando a que estavam dispostos a se 
comprometer, e concordando com o local único de demonstração, em Annai, para cumprir com os 
requisitos do GFC. 

 A comunidade sabia que algumas das atividades mais importantes a serem monitoradas eram a pesca, a 
caça, as estradas e acessos aos vilarejos e a exploração de petróleo. Foram definidas diretrizes, tentando 
distinguir a pesca comercial da tradicional e incentivando o modo de vida tradicional da comunidade. 

 O NRDDB foi identificado para participar voluntariamente, mas antes, o documento precisava ser 
formalizado, pois o Conselho não podia se comprometer com uma versão preliminar sem ter uma ideia 
clara dos seus compromissos. O Conselho espera que isso aconteça no próximo ano.  

 Agora, o NRDDB compartilha sua experiência e conhecimento com outros povos indígenas (por ex., como 
assistente em formações dadas no Acre, Brasil) e em outros eventos na região.  

 
Apresentação de David Sabogal – GCP – Estudo de caso 110:  

 Visão do GCP do mesmo projeto: o principal objetivo era desenvolver as capacidades locais com um 
processo de monitoramento passo a passo. Para isso, foram usados laptops, smartphones e pesquisas 
domiciliares. Também foi incluído um monitoramento das alterações florestais. Foram desenvolvidas 
ferramentas específicas, também na tentativa de monitorar o bem-estar. A ideia principal era coletar os 
dados e tentar entender as razões por trás dos resultados coletados.   

 Desafios identificados: cansaço causado por excesso de entrevistas, entraves na análise de dados, tempo 
de duração das baterias dos celulares, incentivos para a comunidade ligados às fontes de financiamento, 
participação e compreensão de toda a comunidade (barreiras linguísticas – estratos sociais), conflitos 
domésticos e mal-entendidos intercomunitários relacionados às atividades e aos resultados do 
monitoramento. 

 Lições aprendidas: necessidade de estabelecer um protocolo de compartilhamento de dados antes e 
durante a coleta de dados; redução dos custos de formação ao longo do tempo. 

 Impactos e oportunidades: foram tomadas decisões sobre os resultados do monitoramento, os padrões 
sociais foram melhorados, houve compartilhamento de comunidade para comunidade e oportunidades de 
emprego.  

 
Apresentação de Stoney Nascimento – GCP – Estudo de caso 211:  

 O Estado do Acre iniciou um sistema REDD+ SES, uma iniciativa de implementação de normas 
socioambientais do REDD+, e também desenvolveu um manual de monitoramento. 

 O projeto CMRV foi implementado na reserva extrativista Chico Mendes, com o objetivo de criar um 
sistema MRV integrado a um sistema de incentivo a serviços ambientais, que mede o aspecto social das 
atividades, sem pensar nas emissões de carbono. A área da reserva é de mais de 9.000 hectares e cobre 7 
municípios com uma população de produtores extrativistas. O projeto começou em setembro de 2012, 
envolvendo o CTA, uma ONG local, o ICMBio, o GCP (para a implementação) e o Instituto de Mudanças 
Climáticas do Acre, com fundos do NORAD. Iniciou com atividades de monitoramento e formação, com 
processos participativos (para desenvolver os questionários, para coletar os dados). 

 Foi criada uma matriz de monitoramento, para assegurar que todas as regras são aplicadas, para saber 
como o gerenciamento do projeto é realizado e conhecer o impacto das políticas públicas (os benefícios 
estão sendo compartilhados?). Aplicamos mais de 6.000 questionários na área, sobre diversos temas 
(governança, caça, bem-estar, etc.). 

 Os principais desafios foram: logística e comunicação, coesão social dentro da comunidade, ganhar a 
confiança das comunidades, propriedade e sustentabilidade das técnicas aprendidas durante a formação e 
a validação da informação coletada. 
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 Lições aprendidas: importância de disseminar informação com o objetivo de evitar mal-entendidos (isto 
pode ser realizado por monitores treinados, atuando como pontos focais), e necessidade de verificar e 
validar os dados. 

 Impacto: o monitoramento tem de ser feito de ambos os lados. Isto deve incluir a comunidade, não 
apenas para trazer informações ao governo, pois o monitoramento também deve promover o 
desenvolvimento de capacidades, o know-how, entre outras coisas, para que as comunidades sejam 
compensadas de alguma forma pelo seu trabalho (não é preciso se tratar de compensação financeira).  

 Oportunidades: é uma boa maneira de obter informações em falta no sistema de conservação 
desenvolvido no Acre.  

 
P: Nos dois estudos de caso, como avaliar se as informações coletadas são adequadas o suficiente para serem 
usadas em um trabalho científico? É importante monitorar o sistema propriamente dito, aprender lições e mudar 
este sistema ao longo do tempo. Quais são os indicadores usados? É possível alterá-los se eles não são úteis e 
identificar novos se necessário? 
  
R: Em um ano de monitoramento, não foi conquistado muita coisa, mas a ideia é atrair mais financiamento para 
tratar do que foi descoberto. A validade dos dados é uma questão delicada, pois ela pode constituir a base de uma 
tomada de decisão. O MRV também pode ser encarado como um sistema de incentivos, em que a informação é 
reunida e organizada dependendo de que dados são mais importantes, permitindo selecionar os indicadores 
apropriados para satisfazer necessidades específicas. 
R: Este é um processo sem fim, e os indicadores podem mudar ao longo do processo. Por isso, isto depende do que 
se está procurando. Não existe um conjunto perfeito de indicadores que possa ser aplicado em qualquer lugar e a 
qualquer momento.  
 
P: Quem realizou a análise de dados? Com que frequência os questionários foram aplicados? Os indicadores foram 
em grande parte quantitativos? Em caso afirmativo, como os impactos foram medidos, visto que eles são 
maioritariamente dados sociais e qualitativos?  
R: Dependeu do tipo de análise e das informações extraídas dos dados. Quando se tratava da equipe local com a 
comunidade, usava-se uma análise simplificada, quando os dados eram apresentados ao GFC, fazia-se de outra 
maneira, ou seja, adaptando-se ao público. Existem diversas ferramentas: quanto mais visuais, melhor para as 
comunidades. Também é necessário haver uma política clara de compartilhamento de dados, para saber quais 
dados podem ser compartilhados.  
Em relação à frequência, ela era mensal, e algumas vezes abordava temas diferentes. Primeiro, as pessoas foram 
solicitadas a participarem das entrevistas de forma voluntária, e para compensá-las, foram considerados vários 
tipos de incentivos. Mas afinal, os incentivos não podiam ser outra coisa que não dinheiro, por isso, a atividade se 
tornou paga (300 reais/mês por 10 dias de trabalho). É normal que uma pessoa que passe horas caminhando de um 
lugar para outro seja recompensada e, visto que havia orçamento para tal, por que não? Sem uma compensação 
financeira, era difícil conseguir a adesão da comunidade. 
 
P: No caso do NRDDB, é possível dar mais detalhes sobre o plano de desenvolvimento adotado para o CMRV? Que 
indicadores foram usados para o sistema MRV? Tudo começou ao mesmo tempo e só então os problemas foram 
priorizados? Nos dois estudos de caso, as lições mencionadas foram de alguma maneira aplicadas e alteradas com 
sucesso de uma fase para outra? 
R: Para o NRDDB existe sim um plano de vida, combinando o máximo possível com as necessidades das 
comunidades.   
R: Uma das lições aprendidas é que deveria haver uma boa estrutura de entendimento e de gerenciamento, 
tentando chegar a um acordo no início do trabalho, e incentivando o voluntariado (sem dinheiro, se possível). Além 
disso, relativamente ao desenvolvimento de capacidades, a experiência mostrou que os objetivos de comunicação 
deveriam ser enfatizados e os limites definidos com as ferramentas fornecidas.  
 
Apresentação de Roxroy Bollers e Vitus Atone – WWF – Estudo de caso 312:  

                                                                 
12

 https://reddguianashield.files.wordpress.com/2015/07/wgm62015_kanoshen-experience.pdf  

https://reddguianashield.files.wordpress.com/2015/07/wgm62015_kanoshen-experience.pdf


REDD+ para o Escudo das Guianas  18 
6º Relatório do Grupo de Trabalho -   

 Projeto WWF com a comunidade dos Wai-Wai, localizada em Konashen (COCA) no sul da Guiana. 
Konashen é o maior território indígena na Guiana, onde a comunidade dos Wai-Wai ocupa apenas uma 
pequena parcela do território (250 pessoas em 652.000 ha). Quando receberam esta terra, foi decidido 
torná-la uma área de preservação de propriedade da comunidade, onde o desenvolvimento pudesse ser 
implementado de forma não destrutiva. Também foi decidido realizar um plano de gerenciamento da 
área. Com a oportunidade de usar um sistema de CMRV, o processo foi iniciado. 

 O que falhou e o que deu certo? O projeto tinha uma boa base para começar, graças à experiência do 
NRDDB, a partir da qual foram aprendidas algumas lições, a fim de não repetir os mesmos erros (por 
exemplo, o GFC integrou imediatamente o conselho; uma ampla consultoria foi realizada com o NRDDB, o 
CI e os Wai-Wai para ver se todos estavam dispostos a participar). O treinamento também se baseou 
naquilo que foi feito pelo NRDDB, mas adaptado às necessidades do novo local. Além disso, também 
foram estabelecidos protocolos de compromisso da comunidade, entre outras coisas. 

 A formação se baseou nas ferramentas ODK e QGIS (software livre), pois com experiência anterior, havia 
certeza de que se tratava da tecnologia adaptada. Havia uma questão em relação aos dados e à ideia de 
nuvem, que não estava muito clara para os membros da comunidade: onde está a nuvem? Quem está 
mantendo ela e protegendo os dados? Os formadores tinham de criar uma nuvem "palpável" na sala. 

 As pessoas ficaram muito felizes de ver sua área, o local onde as atividades acontecem, o formato de suas 
fazendas... Isso também ajudou as discussões internas. Foi coletada informação sobre bem-estar 
(educação, nutrição, saúde) que ajudou a desencadear a mudança, nem sempre de forma positiva, pois ela 
também pode criar novas necessidades que não são facilmente satisfeitas (necessidade de novos ativos 
físicos, acesso a capital financeiro que pode gerar conflitos, etc.). 

 Um dos desafios era a questão da verificação de dados, pois os dados precisavam ser levados a 
Georgetown, e a espera pelos resultados quebrava o entusiasmo. Também houve uma reflexão sobre 
como obter dados e resultados mais visuais. A barreira da língua também era um desafio, assim como a 
conexão ruim. Existem outras melhorias potenciais a serem realizadas com relação aos formulários (por 
ex.: torná-los o mais simples e fáceis de trabalhar quando possível). 

  
P: Para replicar um projeto CMRV no Suriname, seria necessário diminuir bastante o nível de tecnologia aplicado 
para tornar o projeto mais simples e assegurar que todos o entendam. A formação com a comunidade Wai-Wai foi 
realizada em seu idioma original? 
R: O formulário foi traduzido. Os Wai-Wai falam inglês, mas em alguns casos, um tradutor esteve presente para 
ajudar a traduzir para a língua da comunidade (por exemplo, para elementos da vida selvagem). É por isso que 
também foram usados outros formatos, como o vídeo que vimos agora, pois eles podem interpretar as imagens e 
entendê-las melhor. 
 
P: A abordagem do gênero foi mencionada anteriormente. Vocês também olharam para a perspectiva da idade 
para incluir pessoas jovens e mais velhas?  
R: Este é um ponto interessante que ainda não foi incluído. Sobre a questão do gênero, a comunidade não 
entendeu por que um homem e uma mulher deveriam ser incluídos – isso foi imposto pela equipe de 
gerenciamento. É necessário promover educação sobre o conceito subjacente de gênero, e também o de idade. 
Porém, o fato de o conselho do vilarejo ter escolhido as pessoas envolvidas é um dado importante, e sua escolha 
deve ser levada em consideração.  
R: Também é importante pensar no contexto, uma vez que o gênero contribui para ele: pode ser importante em 
alguns lugares e em outros não. Por isso, é importante realmente entender o contexto e como as respostas são 
afetadas dependendo de quem faz a pergunta e de quem a responde. E como você usa a informação? Se você fizer 
as perguntas de uma forma diferente a homens e a mulheres, como isso será comparado e analisado? Tudo isso 
precisa ser levado em consideração.  
 

Fim do segundo dia 
  

26 de agosto de 2015 
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Apresentação de David Sabogal – GCP – Estudos de caso fora do Escudo das Guianas, ao redor do mundo13 
 Esses estudos de caso ao redor do mundo estão disponíveis no site do GCP: http://forestcompass.org. 

Existem cerca de 35 estudos de caso, explicando as ferramentas usadas e as lições aprendidas.  
 O site identifica diferentes experiências usando CMRV ao redor do mundo, com algumas das quais o GCP 

trabalhou diretamente e com outras não: 
o Na América do Sul: em Rondônia (Brasil), havia muito desmatamento ocorrendo na região e uma 

necessidade clara de monitoramento. Foram usados smartphones e ferramentas ODK. Este foi 
um dos casos mais bem-sucedidos de participação de comunidades no processo REDD+, porém, 
sugiram mais tarde alguns conflitos e complexidades. No Peru, na comunidade de Madre de Dios, 
foram usados drones para cogerenciar a floresta. No Acre, outro projeto trabalha com 
comunidades de pescadores para monitorar os ecossistemas das pescas e a certificação MSC.  

o Na África: na República Democrática do Congo, os caçadores e coletores mapeiam terras 
ancestrais e desenvolvem uma ferramenta para caracterizar a extração florestal (por ex.: se uma 
árvore é sagrada, se a área não deve ser tocada) com o objetivo de informar as madeireiras. Na 
Tanzânia, um projeto trabalha no REDD+ e na preservação de grandes símios com o 
monitoramento da alteração da terra.  

o Na Ásia: um projeto foi desenvolvido na Indonésia no qual as comunidades podem alertar os 
jornalistas e as estações de TV sobre problemas com relação à floresta, à posse da terra, à 
governança, entre outros. Na Papua Nova Guiné, foram realizados esforços no sentido de obter a 
certificação FSC e de trabalhar no REDD+ com as comunidades. 

 O principal desafio é pensar sobre como ampliar o modelo, com muitas iniciativas esparsas e divergentes, 
em diferentes idiomas, com barreiras de alfabetização, entre outras. Existe uma falta de vontade política e 
de coordenação das diferentes iniciativas, visto que, na maioria das vezes, é aplicada uma lógica de 
descentralização para cumprir os requisitos do REDD+, e é difícil devolver o poder às instituições nacionais. 
Isto gera uma falta de mandatos institucionais e protocolos aprovados (compatíveis, normalizados), 
dificuldade de acesso a financiamento sustentável de longo prazo e um certo ceticismo com relação à 
qualidade dos dados produzidos (em termos de precisão, validade, solidez).  

 
P: Como reunir toda a informação dos estudos de caso com um nivelamento das informações fornecidas? Isto 
deveria ser feito pelas instituições nacionais em uma plataforma única? 
R: Podemos todos concordar que isto é algo que deve ser feito. Os governos devem apresentar relatórios sobre o 
seu trabalho, de forma voluntária ou imposta, mas é melhor se as comunidades decidirem que desejam participar. 
Isto poderia ser também uma maneira de incorporá-las no processo de tomada de decisão. A coleta de dados pode 
ser feita diretamente pelas comunidades, e como ela pode ser útil para o governo, deveria ser feita da mesma 
forma.  
 
Trabalho em pequenos grupos: Foi solicitado a cada país que identificasse um desafio, problema ou questão 
específico que pudesse ser resolvido com as contribuições dos outros participantes. O tempo foi dividido entre 
pequenos grupos de trabalho e reuniões de grupo para expor e explicar os desafios e soluções propostos. O 
conteúdo das discussões realizadas durante os pequenos grupos e nas reuniões está resumido no gráfico abaixo.  
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Resumo de alguns desafios e soluções identificados no CMRV no Escudo das Guianas  
 

 Brasil Guiana Francesa Guiana Suriname 

D
es

af
io

 

Como podemos incluir a agenda CMRV na 
prioridade governamental? 

As comunidades estão conscientes dos 
diferentes mecanismos disponíveis para 
lidar com os problemas e conflitos ligados 
ao uso de seus territórios? Se não estão, 
como trabalhar esta situação? 

Como usar os dados coletados por meio 
do CMRV para além do REDD+, 
garantindo que isto beneficie a 
comunidade e o país como um todo? 

Qual deveria ser a metodologia para 
implementar o CMRV em escala 
nacional? 

Ex
p

lic
aç

ão
 Quais são os principais elementos a serem 

mencionados para tornar o CMRV um 
assunto interessante a ser tratado no 
governo? Como estruturamos os projetos e 
iniciativas em uma agenda de política 
governamental? 

Como ter certeza de que todos têm o 
mesmo conhecimento dos mecanismos 
existentes para lidar com os problemas 
relacionados com as terras que usam e 
para manter seu modo de vida? 

Como podemos ampliar o uso dos 
dados, integrando-os no sistema NMRV, 
mas também em outros setores além da 
floresta, para criar indicadores 
socioeconômicos e usar esses 
indicadores no planejamento de futuras 
iniciativas de desenvolvimento? 

Quais são as diferentes etapas de 
implementação do CMRV? O que 
podemos aprender das diversas 
experiências? Vocês usaram um 
roteiro? Como envolveram as 
comunidades? Como lidaram com as 
susceptibilidades culturais? Que 
indicadores usaram? Quais foram as 
instituições e partes envolvidas? 
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So
lu

çõ
es

 s
u

ge
ri

d
as

 

- Explicar o termo CMRV ao governo e à 
comunidade 

- Integrar CMRV e NMRV desde o início 
- Explicar e apresentar os benefícios das 

experiências do CMRV em outras 
partes da região 

- Identificar a secretaria ou uma 
instituição que facilitará o NMRV e o 
CMRV 

- Compartilhar as lições aprendidas com 
o governo do Estado (convidar as 
pessoas do Acre) 

- Encontrar um caminho comum: 
conectar o CMRV com o que está 
acontecendo ou está sendo planejado 
para o estado. CMRV é uma 
ferramenta para alcançar benefícios e 
desenvolvimento (ferramenta para 
tomadores de decisão) 

- Lembre-se de que o CMRV é um 
requisito para salvaguardar as 
comunidades. 

Na maioria das vezes, elas não estão. 
Algumas ideias sobre como mudar isso: 
- Fornecer material impresso nos 

idiomas das comunidades 
- Incorporá-lo no sistema de ensino 

existente 
- Papel da sociedade civil/ONGs, 

trabalho informativo geral realizado 
pelo governo para as comunidades, 
por ex. os assistentes REDD+ no 
Suriname 

- Audiências públicas no Brasil, nas quais 
todas as partes envolvidas de um 
projeto discutem juntas 

- Fortalecer isso com trabalho técnico e 
formações 

- Revisar a legislação da Guiana 
Francesa, desenvolver uma política ou 
mecanismo específico para a Guiana 
Francesa, com o intuito de governar as 
comunidades locais e facilitar o 
planejamento. 

Diversas interfaces para diversas partes 
interessadas. 
- Criar um centro de informações, 

uma plataforma/repositório central 
para compartilhamento de dados – 
com verificação da validade dos 
dados 

- Disseminar os dados por meio de 
uma agência de coordenação do 
desenvolvimento regional 

- Organizar workshops e sessões de 
conscientização 

- Desenvolver e aplicar um formato 
de dados 
uniformizado/padronizado 

- Garantir a disponibilidade dos 
dados para as comunidades por 
meio de cópias impressas e digitais.  

Muitas coisas dependem do contexto, 
podendo capacitar ou limitar o 
processo. O contexto deveria ser usado 
mais tarde como uma espécie de filtro 
para aplicar as respostas em seu país. 
- A Guiana desenvolveu um roteiro 

em três fases e, no NRDDB, essas 
fases têm um calendário de 5 anos 
como plano de trabalho. 

- Partes envolvidas e institutos – na 
Guiana, existe um ministério para 
os assuntos ameríndios. 

- Envolvimento da comunidade: 
contatar os líderes dos vilarejos e 
pedir que eles escolham as pessoas 
que devem receber formação. Se a 
decisão passar primeiro por eles, 
ela será mais eficaz.  

- Levar em consideração a criação de 
um enquadramento legal. 

- Manter o processo breve e simples. 
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 Comentários e questões adicionais:  
 Desafio do Brasil: é importante ter um sistema de CMRV por se tratar de uma ferramenta que pode ajudar 

no cumprimento das exigências do REDD+ e não só. As medidas adotadas em Cancun fazem sentido 
mesmo sem o REDD+, pois elas se referem à implementação de políticas, assegurando que estas questões 
estejam sendo tratadas.  

 Desafio da Guiana Francesa: a revisão das leis pode ser um conselho para todos os países antes de se 
envolverem com o REDD+ ou com outros mecanismos, garantindo que não haja conflitos legais e que o 
novo enquadramento esteja em conformidade com as leis. No entanto, informar as comunidades é um 
assunto realmente sério, que vai além de simples workshops ou folhetos comunicativos: para que as 
comunidades tomem decisões apropriadas e saibam em que elas estão se envolvendo, elas precisam 
desenvolver capacidades e assumir responsabilidades. Isto é relevante para qualquer projeto gerenciado 
por fora.   

 Desafio da Guiana: a interface desenvolvida deve levar em consideração o sistema de educação baseado 
na comunidade, e precisa pensar em uma maneira de organizar os dados de acordo com quem deseja 
compartilhá-los, considerando eventualmente trazer especialistas externos para o desenvolvimento deste 
banco de dados.  

 Desafio do Suriname: com relação à susceptibilidade cultural, é importante ter cuidado com o fato de que 
nem sempre os líderes da comunidade identificam as pessoas certas e, por isso, as instituições também 
devem poder ter uma palavra sobre o assunto. Na Guiana, o roteiro sobre como reduzir a degradação e o 
desmatamento foi desenvolvido por 5 anos e envolveu todas as partes interessadas. No entanto, o NRDDB 
conta com uma configuração especial, adaptada à sua realidade (por ex., nenhuma mineradora incluída), 
mas que precisa de flexibilidade.  

 
 

Fim da segunda sessão – almoço 

 

Sessão 3 – Usando tecnologia para dar suporte à inclusão de 
CMRV nos sistemas nacionais de MRV  
 
A terceira e última sessão do WGM6 abordou o uso de tecnologia e ferramentas para dar suporte ao processo de 
CMRV e à inclusão dos dados coletados em um sistema de MRV mais abrangente14. Houve uma apresentação 
teórica sobre uma ferramenta específica mencionada anteriormente nos estudos de caso (ODK) e um exercício 
prático envolvendo todos os participantes sobre como usar esta ferramenta.   
 
Apresentação de Roxroy Bollers – WWF – Ferramentas e métodos existentes15 

 É possível usar diferentes ferramentas para a coleta de dados no MRV, e o ODK (Open Data Kit) é uma 
delas. O ODK é um software livre, uma caixa de ferramentas com diferentes aplicações, entre elas o ODK 
Collect, que é usado para coletar dados em dispositivos móveis. Trata-se de uma ferramenta muito flexível 
que pode ser adaptada a qualquer contexto, simplificando a coleta e o armazenamento de dados. Os 
resultados são quase instantâneos. O ODK Collect é um aplicativo com base em questionário, altamente 
extensível, que carrega os dados coletados em tempo real. Integra codificação de GPS, código de barras, 
vídeo, áudio, imagens, etc.. O kit de ferramentas ODK permite reunir informações de uma forma muito 
simples, com explicações fáceis de entender pela comunidade. 

 É importante realizar um teste extenso e saber como usar o dispositivo corretamente, além de verificar se 
ele é compatível com o que você deseja fazer (se ele é fácil de usar, se os conteúdos na tela são claros, se 

                                                                 
14

 Acesse a apresentação do GCP para obter mais detalhes sobre outras ferramentas usadas para usuários alfabetizados e não alfabetizados, 
benefícios, desafios e lições sobre o uso de tecnologia no processo de CMRV: https://reddguianashield.files.wordpress.com/2015/07/wgm6-
cmrv-guianas-gcp-david-sabogal.pdf – a partir do slide 61  
15

 https://reddguianashield.files.wordpress.com/2015/07/wgm62015_odktools.pdf  
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é fácil de digitar os dados, qual é a capacidade da bateria e a capacidade do GPS). Precisa ser durável, 
resistente e não deve quebrar com facilidade.  

 Com relação ao questionário propriamente dito, é possível elaborá-lo em qualquer idioma e modificar 
rapidamente as questões. Deverá ser dedicada uma quantidade de tempo significativa na elaboração 
deste questionário e no esquema necessário para um objetivo específico, uma vez que estes fatores 
determinarão a qualidade dos dados coletados.  

 Smap é um aplicativo complementar para tornar útil a informação coletada. Também é uma plataforma de 
código aberto que não requer Internet para carregar os dados, exceto para analisá-los mais tarde. Pode 
ajudar a mostrar a nuvem às comunidades, para que elas entendam melhor onde estão os dados.   

 
Exercício prático de "pesquisa pessoal": os participantes trabalharam em grupos divididos por país para 
desenvolverem um formulário Excel, carregá-lo no dispositivo móvel e coletar informações com o ODK Collect. 
 

 
Fim do terceiro dia 

 

27 de agosto de 2015 

 
Resultados do exercício prático e dos dados coletados: 

 Quando os dados tiverem sido coletados pelo formulário ODK, você pode enviá-los ao Smap se necessário, 
Está configurado para enviar os dados automaticamente ao servidor.  

 Incluir imagens ou vídeos na pesquisa é uma boa forma de fazer com que as pessoas nas comunidades se 
envolvam mais. 

 Uma das vantagens de fazer pesquisa com um aplicativo é por ser mais fácil de mudar as perguntas se 
necessário, além de ajudar as comunidades a sentirem que são proprietárias dos dados quando veem os 
resultados da coleta de dados. 

 Estão disponíveis tutoriais do ODK e do Smap no site do projeto.16  
 
 

Conclusões e próximas etapas 
 
O mural de perguntas 
 
Ao longo da reunião do Grupo de Trabalho, foi fornecido um mural para os participantes escreverem perguntas e 
problemas que gostariam de discutir. Durante os últimos momentos do evento, foi dado tempo para os 
participantes responderem conjuntamente às perguntas. 
 

1. Quais são os problemas/aspectos/indicadores que uma comunidade DEVE monitorar para que o CMRV 
seja útil ao NMRV? Faça uma lista.  

A primeira etapa é entrar na comunidade e coletar uma lista de situações que ela quer monitorar. As situações não 
precisam necessariamente se enquadrar nas prioridades do NMRV, mas ajudam as comunidades da mesma forma. 
Elas também precisam ser adaptadas a cada país e às políticas já implementadas. O MRV vai gerar os dados sobre 
as diversas atividades do REDD+, mas não é obrigatório estabelecer qual atividade deve ser monitorada pelo CMRV. 
Deve permitir a compreensão do que está acontecendo em um contexto específico, que poderá estar relacionado a 
vetores de desmatamento, degradação, cultivo itinerante, etc., mas também a questões de terra ou florestais. É 
possível monitorar qualquer coisa, e isso ajuda a entender as mudanças no uso da terra e como gerenciar essas 
mudanças.  
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Um indicador importante a ser incluído é o bem-estar da comunidade (adaptado ao território e relativo a educação, 
governança, saúde, cultura, etc.), pois isto é uma boa maneira de motivar a participação das comunidades.  
Os indicadores identificados também devem levar em consideração a possibilidade de transição do CMRV para o 
NMRV e , portanto, serem compatíveis. Por isso, é realizado um trabalho importante de criação de indicadores 
teóricos, de acordo com o que é preciso conhecer. O conjunto de indicadores da Guiana usado para o NMRV está 
disponível online se necessário, a título de exemplo.  
 

2. O CMRV é muito mais amplo que o REDD+. As comunidades precisam monitorar os problemas definidos 
por elas próprias, o que normalmente não tem nada a ver com o REDD+. Não há nenhum problema em 
usar fundos do REDD+ para isso? Como garantir que as comunidades monitorem os problemas que 
precisam ser reportados ao REDD+, se não estiverem entre os problemas que elas desejam monitorar? É 
necessário forçar as comunidades a incluir indicadores definidos pelo governo? Se o REDD+ não for a 
resposta certa para as ações de combate às alterações climáticas, o CMRV poderia existir para além 
deste contexto? De onde viria o financiamento?  

Para serem bem-sucedidas, as atividades do REDD+ devem ser tratadas de forma holística, em nível nacional e 
comunitário. É bom lembrar que o REDD+ não é o único mecanismo existente na caixa de ferramentas para lidar 
com a questão das alterações climáticas (por ex., desenvolvimento de áreas protegidas, iniciativas de base 
comunitária outras que o CMRV, em escalas diferentes e com uma grande diversidade de partes envolvidas).  
Portanto, o CMRV pode ir além do REDD+, pois diz respeito à vida das comunidades e como elas usam seus 
recursos.  
Com relação à parte financeira, o CMRV também pode ser incluído nos mecanismos de financiamento, como os 
certificados FSC ou MSC, quando as comunidades participam no processo de certificação. Ele tem o potencial de 
fazer com que os governos e os países entendam muitas questões – tudo depende de como o sistema é 
inicialmente configurado.  
 
 
No fim do encontro, Sara Svensson do ONFI realizou uma sessão rápida sobre ideias para uma futura colaboração 
usando o CMRV no Escudo das Guianas Durante o evento, os participantes escreveram suas sugestões em post-its, 
e nos últimos momentos do WGM6, ainda identificaram outras ideias. É proposto abaixo uma lista com essas ideias 
de colaboração. Foi decidido que os participantes manteriam contato por meio das plataformas virtuais existentes 
para tentar implementar essas ideias. Estão aqui organizadas em ordem de viabilidade no tempo restante do 
projeto.  

 Traduzir e compartilhar publicações sobre a experiência de cada país (todas as apresentações do WMG6 
estão disponíveis no site do REDD+ para o Escudo das Guianas). 

 Compartilhar e comunicar eventos sobre CMRV realizados na região e que poderiam ser interessantes 
para os outros participantes, como uma forma de se reencontrarem em outras ocasiões e de fortalecer 
este grupo.  

 Uma plataforma regional compartilhando produtos de CMRV regionais pode ser implementada, com 
protocolos de compartilhamento de dados que assegurem a distribuição desses dados. Esta ideia deveria 
ser implementada com base nas plataformas virtuais existentes (fórum do site 
www.reddguianashield.com, www.forestcompass.org, www.reddcommunity.com, etc.). Este 
compartilhamento de conhecimento é um aspecto importante que permitiria replicar projetos bem-
sucedidos no Escudo das Guianas, aprender com os erros cometidos e evitá-los no futuro. 

 O foco no CMRV em uma segunda fase do projeto REDD+ para o Escudo das Guianas: os países 
identificaram este tema como algo importante para um futuro projeto de cooperação na região, o que 
poderia ser uma maneira de incluir as comunidades no trabalho de cooperação que está sendo 
desenvolvido na região sobre os temas do REDD+. O WGM6 foi visto como um primeiro passo neste 
processo.  

 Intercâmbios de experiências nos países e entre eles: poderiam ser organizadas visitas aos locais 
mencionados nos estudos de caso para que os participantes possam fortalecer o diálogo regional e 
compreender melhor como o CMRV é implementado. Como o CMRV é uma ferramenta que pode 

http://www.reddguianashield.com/
http://www.forestcompass.org/
http://www.reddcommunity.com/
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fortalecer o conhecimento da região, essas visitas deveriam ser incorporadas nos planos de trabalho do 
serviço florestal (para permitir que as equipes tenham um tempo específico para essas atividades).  
 

 Um programa de doutorado ou de mestrado poderia ser lançado para estudar o CMRV ou iniciativas 
similares na região do Escudo das Guianas. Isto seria muito interessante para todos os parceiros, mas 
seria necessário financiamento para tornar isto possível. 
 

 Organizar outros workshops regionais, mais práticos, para analisar dados e validar os resultados em 
conjunto.  

 
 
Observações finais  

Christelle Ndagijimana do ONFI disse algumas palavras de agradecimento aos participantes pelo seu envolvimento 
no evento. As primeiras experiências foram compartilhadas e serão levadas aos diversos países. Esses quatro dias 
foram um bom começo para falar sobre o CMRV no Escudo das Guianas, podendo se tornar um evento de 
desenvolvimento e compartilhamento contínuo. Foi decidido compartilhar o contato de todos os participantes, 
assim como links das plataformas virtuais nos quais o compartilhamento pode continuar. 
 
Michael Williams do NRDDB também agradeceu os participantes e organizadores do evento. Ele mencionou que, 
agora que os contatos foram estabelecidos, é necessário que os participantes realizem algumas tarefas ao 
retornarem aos seus respectivos países. Este é um bom começo, e espera-se que mais eventos como este 
aconteçam no futuro, com uma maior duração para que seja possível também abordar mais tópicos técnicos.  
 
Em seguida, foram pronunciadas outras palavras finais para agradecer todos os participantes e para encerrar o 
evento de quatro dias.  


