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Contexto e justificativa 
 
O projeto REDD+ para o Escudo das Guianas

1
 envolve os serviços florestais e outras instituições do Suriname, 

Guiana Inglesa, Guiana Francesa e do Estado do Amapá no Brasil, no estabelecimento de uma plataforma 
regional técnica de colaboração na eco-região do Escudo das Guianas. O projeto visa a apoiar os parceiros nos 
esforços feitos para evitar emissões de gases de efeito estufa relacionados a desmatamento e degradação 
florestal, no âmbito do mecânismo REDD+ e além. Isto é feito através do fortalecimento das capacidades e 
compartilhamento do conhecimento em vários assuntos relacionados a REDD+, a saber melhoria técnica das 
metodologias de monitoramento da cobertura florestal e dos estóques de carbono, o entendimento dos 
factores de desmatamento e de degradação florestal e a modelagem do desmatamento futuro. Esse projeto é 
implementado pelo Office National des Forêts (ONF) e ONF International em 2013-2015, financiado num 
montante de 2,7 milions Euro, principalmente por o Fonds Européen de Développement Régional (FEDER), o 
Fonds Français pour l’Environnement Mondial (FFEM), o Conseil Régional de la Guyane e ONF.  
 
Em Janeiro 2015, o Comité Gestor do projeto REDD+ para o Escudo das Guianas adotou unm plano de 
Treinamento e Transferência de Tecnologia que identifica atividades a serem implementadas no ano final do 
projeto, incluindo entre outros “o compartilhamento de conhecimentos sobre as espécies de árvores no 
Escudo das Guianas”. No contexto de REDD+, a melhoria da identificação de espécies de árvores é importante 
na coleção de dados de inventário de biomassa para fazer relátorios sobre os estóques de carbono florestal. 
Esses Termos de Referência (TdR) descrevem com mais detalhes como o projeto REDD+ para o Escudo das 
Guianas irá contribuir e esses esforços.  
 
 
 

Objectivos  
 
Através desses TdRs, o projeto REDD+ para o Escudo das Guianas irá proporcionar o primeiro passo na direção 
de atingir um objetivo mais geral sobre a melhoria da identificação de espécies de árvores na eco-região do 
Escudo das Guianas.  Isto será feito facilitando o compartilhamento de conhecimento e recursos dos actores 
da Guiana Inglesa, Suriname, Guiana Francesa e o Estado do Amapá no Brasil no tema. Como resultados desses 
TdRs, passos adicionais necessários para atingir esse objetivo serão identificados. Esses poderão 
potencialmente ser abordados através de projetos ou iniciativas futuras.  
 

Objetivos específicos desses TdRs 

 Gerar uma visão clara dos recursos e capacidades existentes para reconhecer e colectar dados sobre 
as espécies de árvores na região do Escudo das Guianas (Guiana Inglesa, Suriname, Amapá, Guiana 
Francesa). 

 Identificar as falhas de conhecimento e sugerir ferramentas e atividades que podem ser úteis para 
melhorar a identificação e o relátorio sobre espécies de árvores no Escudo das Guianas: 

 Criar uma rede de perítos nas espécies de árvores no Escudo das Guianas e reunir-os para 
compartilhar conhecimentos e explorar possíveis meios de colaboração futura além do escopo e 
duração do projeto. 

 
 
 

Organização do trabalho 
 
Um períto externo subcontratado pela ONF International será responsável pela implementação desses TdRs. 
Esse consultor foi identificado entre aplicantes que responderam a chamada feita pela equipe do projeto. O 
nome delé é Dominiek Plouvier, cidadão belga que morrou 12 anos da sua vida profissional no Suriname, com 
visitas frequentes para outras partes do Escudo das Guianas. Ele tem vários contactos institucionais na região e 
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 Site do projeto: http://reddguianashield.com/ 
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fala Inglês, Holandês, Francês, Português e Sranan Tongo. Como consultor principla, Sr Plouvier será 
formalmente responsável por conduzir um workshop regional e entregar todos os produtos listados abaixo. O 
trabalho dele será supervisionado pela equipe do projeto REDD+ para o Escudo das Guianas que irá garantir 
que esse trabalho é conduzido em linha com os objectivos dos financiadores e as vontades dos parceiros. A 
equipe do projeto também irá fornecer um apoio logístico para a organização do workshop regional.  
 
O consultor decidiu contratar dois perítos adicionais para apoiá-o em alguns aspectos da implementação, cujo 
trabalho será coordenado por ele mesmo, a saber o ecologista tropical Bruce Hoffman e o observador de 
árvores Frits van Troon. Considerando que muitos recursos estão disponíveis na Guiana Francesa, alguns 
membros da ONF Guyane (Sylvétude) poderão também ser convidados a contribuir ao projeto, em 
colaboração estreita com e sob supervisão de Dominiek Plouvier.  
 
Os parceiros do projeto REDD para o Escudo das Guianas no Suriname, Guiana Inglesa, Amapá e Guiana 
Francesa tem um papel importante apoiando os perítos na alimentação das informações necessárias para 
garantir que os produtos finais correspondem ás suas necessidades e expectativas. Todos os parceiros também 
estão convidados a contribuir de forma proactiva ao processo, se comunicando direitamente com os 
consultores ou através dos pontos focais do projeto. 
 
 
 

Atividades a realizar 
 
Esses Termos de Referência serão implementados através de dois canais:  
 

 Estado-da-arte por especialistas em identificação das espécies de árvores 
 Workshop regional para compartilhar o conhecimento das espécies de árvores no Escudo das 

Guianas.  
 

1) Estado-da-arte: Pesquisa sobre o estátuto do conhecimento e dos recursos sobre as espécies de 
árvores no Escudo das Guianas 

Para entender melhor a situação atual das informações e conhecimento sobre as espécies de árvores no 
Escudo das Guianas, precisa fazer uma compilação e análise dos recursos existentes. Isso inclui tanto um 
inventário dos recursos escritos produzidos dentro da região e além como uma avaliação das capacidades 
humanas e da perícia institucional. Para isso, o consultor irá realizar uma primeira missão na região do Escudo 
das Guianas em Junho de 2015 para encontrar diferentes actores na Guiana Francesa, Surniame, Amapá e em 
Belém. Esses encontros irão fornecer ao consultor as informações necessárias para entender as necessidades e 
situação atual. Uma visita a Guiana Inglesa não está prevista devido a limítes de tempo, mas a posição e 
progresso da Guiana Inglesa serão plenamente considerados através de consultas com o GFC e outros actores 
a distância.  
 
A pesquisa para estabelecer o estado-da-arte buscará responder ás questões seguintes:   
 

 Qual é o estado atual do conhecimento sobre as espécies de árvores no Escudo das Guianas? 
 Quais são as ferramentas e recursos existentes na região para melhorar essas capacidades na 

idenficação das espécies florestais? 
 Que tipo de atividades e colaboração seriam mais úteis para melhorar essa identicação no Escudo das 

Guianas? 
 
As informações que serão recolhidas incluem diferentes tipos de iteratur existentes que alistam os nomes de 
espécies de árvores e/ou que descrevem detalhes relevantes sobre as características, distribuição, biomassa, 
etc das árvores. Isso poderá ser imprimido e pode incluir também livros eletrônicos, relátorios, artigos, tabelas, 
manuais ou qualquer outro tipo de documento produzido no Escudo das Guianas e em outras regiões do 
mundo (por exemplo Flowering plants of the Neotropics, New York Botanical Garden, 2004, Mori et alii, A Field 
Guide to the Woody Plants of NW South America, Chicago/London, 1993, Gentry et alii, etc). Uma visão geral 
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da informação disponível será disponibilizada e apresentado em formato de uma bibliografia anotada, 
fornecendo informações como o título, autor, ano, descrição do conteúdo e como pode ser consultado.  
 
A compilação deverá também identificar os recursos humanos e a perícia da região, listando as instituições 
que tem especialização na taxonomia das espécies de árvores e pessoas que podem ser consideradas como 
“enciclopedias ambulantes” em termos de identificação e relátorio de espécies de árvores. Recomendações 
serão feitas sobre como a região pode beneficiar da troca de conhecimento entre países vizinhos, por exemplo 
através da tradução de recursos chaves ou do desenvolvimento de novas ferramentas regionais.   

 

2) Workshop regional: Compartilhamento de conhecimento sobre as espécies de árvoresno Escudo 
das Guianas 

Em Outubro 2015, um workshop regional será organizado, cujo objectivo será melhorar a troca de 
conhecimentos sobre as espécies de árvores no Escudo das Guianas. O workshop irá reunir as pessoas e 
instituições chaves que podem discutir dos desafios relacionados a identifação das espécies de árvores do 
Escudo das Guianas, formando uma rede no temo para uma possível colaboração futura. Os participantes 
serão identificados pelo consultor junto com a equipe do projeot, com base nos contactos feitos durante a 
primeira visita do consultor em Junho-Julho. Isso pode incluir equipes de serviços florestais e herbário, 
pesquisadores, observadores de árvores com experiência no trabalho de campo, e outros pérfis relevantes. O 
workshop será organizado em Inglês com tradução nos outros idiomas regionais. Os nomes latins serão 
utilizados para referir-se as espécies de árvores, e por isso o consultor irá preparar uma lista de referência com 
nomes disponíveis em todos os idiomas da região, pelo menos para as principais árvores. Essa lista poderá ser 
afinada depois, com colocações dos participantes do workshop.  
 
As visitas nos países serão também utilizada para ajudar no desenho do workshop. Uma proposta específica de 
agenda será feita pelo consultor quando ele tiver uma melhor apreensão da situação de estado-da-arte e quais 
seriam o conteúdo e formato mais relevantes do workshop. O local proposto do workshop é Tonka Eiland no 
Suriname, já que organizando o workshop em um lugar com as instalações básicas para uma conferência e 
perto da natureza poderá ajudar as discussões sobre espécies de árvores em campo. O programa também 
poderá incluir dicussões e mesas-redondas onde os participantes dos diferentes países e instituições poderão 
compartilhar seus conhecimentos e desafios.  
 
Alguns possíveis temas que poderão ser considerados para o workshop: 

 Revisão do relátorio de estado-da-arte e da lista de espécies de árvores preparados pelo consultor, 
com a possibilidade de adicionar recursos (vias impressas dos recursos alistados na bibliografia 
anotada serão disponíveis durante o workshop quando possível); 

 Troca de metodologias utilizadas para o treinamento de observadores de árvores nos diferentes 
países; 

 Discussões sobre as inconsistências atuais sobre o relátorio de espécies de árvores (nomes 
locais/científicos) na eco-região do Escudo das Guianas e possíveis formas de abordar o tema; 

 Ideias sobre como melhorar a transferência de conhecimentos intergeracionais entre observadores 
de árvores, capitalizando na experiência das “enciclopedias ambulantes” para treinar os mais novos 
observadores na região; 

 Atividades regionais e ferramentas que podem ajudar na melhoria da idenficação das espécies 
florestais no Escudo das Guianas, e possibilidades de manter uma rede para outras colaborações 
regionais no assunto.  

 
 
 

Resultados esperados 
 
Espera-se que as atividades descritas acima gerem os resultados concretos seguintes:  
 

Produtos 
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 Relatório de estado-da-arte com uma bibliografia anotada, dando uma visão geral e resumindo toda 
a literatura, perícia humana e outras fontes de informação disponível sobre as espécies de árvores do 
Escudo das Guianas (esboço no final de Agosto e relátorio final no final de Novembro); 

 Um relátorio da primeira visita aos países, que resume os encontros com as instituições do Escudo 
das Guianas, analisando o conhecimento existente e suas falhas, compilando ideias e fornecendo uma 
direção para as discussões que acontecerão durante o workshop (até o final de Agosto); 

 Material do workshop, i.e. agenda, convite, lista de convidados, material de treinamento (final de 
Agosto); 

 Lista das espécies de árvores em vários idiomas (esboço antes do workshop, melhorado até o final de 
Novembro); 

 Um relátorio final com um resumo de todas as discussões do workshop, assim como recomendações 
para acções e projetos futuros no assunto, com perspectivas de financiamentos. Em anexo: lista dos 
participants com os contactos para construir uma rede, apresentações PowerPoint, fotos do 
workshop e outro material para o site do projeto (final de Novembro) 
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Orçamento e calendário 
As atividades seguintes estão previstas 
 

Atividade Periodo Responsável 

1. Contrato com o consultor Maio 2015 ONFI 

2. Colecção das informações e literatura 
disponível no Escudo das Guianas 

Maio-Junho 2015 Consultor 

3. Primeira visita para colectar mais 
informações, identificar candidatos e 
discutir do conteúdo do workshop 
 

Metade de Junho-
Metade de Julho 2015 

Consultor com apoio do 
projeto 

4. Logística para o workshop regional 
(passagens, reservas de hotel, local, 
comida...) 

Julho-Outobro 2015 ONFI 

5. Primeiro relátorio do consultor e 
preparação do material para o workshop 
regional 
 

Agosto 2015 Consultor  

6. Workshop regional workshop para 
compartilhar o conhecimento no Escudo das 
Guianas 

Inicio de Outubro Consultor com ONFI 

7. Todos os relátorios finais Até o final de Novembro 
2015 

Consultor 

 

Orçamento 

A implementação desses TdRs é possível usando uma parte do orçamento do projeto REDD+ para o Escudo das 
Guianas dedicado a Treinemento e Transferência de Tecnologia.  
 

  Project  
budget line 

Pericia 
Inclui o pagamento do tempo passado por consultores exteriores em 
pesquisa, produção de relátorio, planejamento e implementação do 
workshop regional. 
     Dominiek Plouvier:       19 000 Euro                   
     Bruce Hoffman:               1 500 Euro 
     Frits van Troon:                   500 Euro                                                                  

21 000 Euro 3.c 

Custos de viagem - Dominiek Plouvier 
Vôo para a visita 1: Belgium - Paramaribo - Cayenne - Belem - Macapa 
- Belem - Paramaribo - Belgium 
Vôo para a visita 2: Belgium - Paramaribo - Belgium  
Outras despesas e diárias do consultor durante as missões 

5 500 Euro 3.c 

Worshop regional 
Inclui o aluguel do local do encontro, transporte e logística para os 
participantes, comida, tradução. 

30 000 Euro 2.b 

Total 56 500 Euro  

 
O total de 56 500 Euro é um montante estimado que poderá ser ultrapassado dependendo do custo atual das 
passagens, e no caso uma perícia adicional seja necessária para melhores resultados (envolvimento de 
especialistas da ONF Sylvétude de Guiana Francesa para produzir o revisar os produtos será considerado). A 
equipe do projeto irá garantir que o valor final cabe dentro do orçamento geral do projeto REDD+ para o 
Escudo das Guianas e é reportado de forma transparente ao Comité Gestor.  


