Termos de Referência

ATIVIDADES DO PROJETO
REDD+ PARA O ESCUDO DAS GUIANAS
DURANTE A COP21

REDD+ para o Escudo das Guianas
Projeto de colaboração técnica regional

Contexto e justificativa
Em Dezembro 2015, a comunidade climática do mundo inteiro irá voltar sua atenção para Paris. Com
o objetivo de atingir um acordo global sobre o clima, a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre
Mudanças Climáticas (UNFCCC em inglês) irá juntar os governos do mundo inteiro na capital
francesa para a 21º Conferência das Partes (COP21) do 30 de Novembro ao 11 de Dezembro. Ao
longo do mesmo periodo, vários eventos relacionados irão acontecer em Paris, beneficiando a um
público internacional de professionais do clíma que se juntam na cidade.
Para o projeto REDD+ para o Escudo das Guianas1, a COP21 em Paris representa um contexto ideal
para compartilhar os resultados do projeto, extender a audiência e preparar uma possível futura
colaboração no Escudo das Guianas. As discussões dos últimos Comités Gestores e do Encontro de
Dialogo Regional (RDM1) confirmaram o interesse de uma representação do projeto durante a
COP21.
No RDM1, a opção considerad foi tentar organizar um side event específico para o projeto REDD+
para o Escudo das Guianas. O grupo preparou um título, tema, e esboço para um side event de 90
minutos. A idea era orgniazar esse evento na área de negociações oficiais, ou em um outro lugar em
Paris. Seguindo o RDM1, as possibilidades de isso acontecer foram exploradas porém abandonadas
pelas seguintes razões:
Oportunidade explorada
Sediar um side event
dedicado ao projeto na
área de negociação oficial
da COP1, “Área Azul” em
Le Bourget
Sediar o side event na
"Climate Generations
Areas", na área sem
acreditação da sociedade
civil em Le Bourget

Státus
Não foi
possível

Rejeitado

Explicação
Essa era a idea original. Porém, a proposta de side
event preparada durante o RDM1 não pude ser
submetida através do sistema UNFCCC, devido ás
regras estritas de aplicação e aos critérios de
acreditação.
Como Plano B, a proposta de side event foi submetida
a esse espaço. Porém foi rejeitada devida ao numéro
muito alto de aplicações e diferetes critérios de
seleção (como a prioridade dada a iniciativas lideradas
pela sociedade civil).

Tomando isto em consideração, uma decisão precisa ser tomada para saber se ainda vale a pena
para o projeto REDD+ para o Escudo das Guianas enviar uma delegação a Paris durante a COP21.
Esses TdRs apresentam as duas opções de “ir” (Opção 1) e “não ir” (Opção 2) a Paris, explicando as
diferentes atividades que seriam possíveis organizar em Paris e os impactos esperados das duas
opções sobre as realizações do projeto e o orçamento. O Comité Gestor está convidado a ler esse
documento com atenção e tomar uma decisão sobre como avançar no assunto.
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O projeto REDD+ para o Escudo das Guianas junta a Guiana Inglesa, Suriname, Guiana Francesa e o Estado brasileiro do Amapá para
colaborar em assuntos técnicos relacionados ao mecanismo das Nações Unidas para as mudanças climáticas visando a redução de
emissões relacionadas ao desmatamento e a degradação florestal (REDD+). O projeto pertence ao serviço florestal francês Office National
des Forêts (ONF) e é implementado por ONF International, com financiamento do FEDER, FFEM, ONF-Guyane e a Région Guyane, assim
como contribuções dos parceiros de cada país. A implementação começou em 2013 e o projeto deve terminar oficialmente no dia 31 de
Dezembro 2015.
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Objectivos
O objetivo deste documento é de apoiar o Comité Gestor na decisão de enviar ou não uma
delegação REDD+ para o Escudo das Guianas a Paris durante a COP21.
Se a decisão for tomada de formar uma delegação patrocinada pelo projeto para ir a Paris, seu
objetivo principal seria compartilhar os resultados do projeto com uma audiência internacional e
preparar uma possível futura colaboração sobre assuntos relevantes na região. Isso seria uma forma
de aumentar o impacto do projeto na sua fase final e gerar um apoio ampliado para a continuação
de uma colaboração similar. Se não mandar uma delegação do Escudo das Guianas em Paris, alguns
esforços limitados poderiam ser feitos para que o projeto seja presente a Paris através de material
promocional e apoiadores do projeto que serão presentes de qualquer forma. O orçamento
economizado pelo fato de não enviar uma delegação poderia ser realocado para reforçar outras
atividades do projeto.
Os objetivos das duas opções respeitivas seriam:

Opção 1) Ir a Paris:
 Organizar o 6º e Último Comité Gestor do projeto REDD+ para o Escudo das Guianas
em Paris no dia 8 (ou 7) de Dezembro, com doadores e observadores internacionais
ao redor da mesa;
 Apresentar o projeto REDD+ para o Escudo das Guianas em side events/exposições
organizadas pelos doadores e parceiros em Paris (as opções concretas para isso
estão sendo exploradas – ver abaixo);
 Compartilhar a história de colaboração em REDD+ no Escudo das Guianas com os públicos
internacionais relevantes, para aumentar a sensibilização ao projeot e á situação
específica dos países HFLC (Alta Cobertura florestal Baixa taxa de Desmatamento em
Inglês) no mecanismo REDD+, inspirando outros para colaborar das mesmas formas;
 Contruir uma rede fora da região do Escudo das Guianas para gerar um apoio
internacional (financiamento, perícia, ideias, etc.) para um projeto futuro na região;
 Expandir as perspectivas dos parceiros do projeto colocando a colaboração do Escudo das
Guianas em um contexto global, dando aos parceiros do projeto a oportunidade de
interagir com atores relevantes ao redor do mundo apresentando seu trabalho em Paris.
Opção 2) Não ir Paris:
 Organizar o 6º e Último Comité Gestor do projeto REDD+ para o Escudo das Guianas
em Macapá na semana do 14 de Dezembro, junto com o 2º Encontro de Dialogo
Regional, incluindo observadores da região;
 Identificar parceiros do projeto e colaboradors que estarão em Paris de qualquer
forma e encorajar eles a ajudar na presença do projeto REDD+ do Escudo das
Guianas durante a COP21 (e.g. fornecendo-ós material promocional sobre o projeto
a divulgar);
 Enviar duas pessoas da equipe do projeto a Paris para fazer contatos e lobby sobre
os resultados do projeto e futuras perspectivas;
 Utilizar o orçamento previsto para a delegação da COP21 para adicionar um 2º
participante por país ao treinamento técnico sobre Sentinel-1 que irá acontecer em
Paris entre o 30 de Novembre e 4 de Dezembro (ver TdR separado).
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Atividades e calendário
A COP21 acontece entre o 30 de Novembro e 11 de Dezembro. Devido a restrições orçamentais, não
seria possível para o projeto apoiar uma delegação para ficar em Paris para o período inteiro, mas as
atividades seriam concentradas entre os 5 e 9 de Dezembro:
30/11

1/12

2/12

3/12

4/12

5/12

6/12

COP21

Chegada

5/12

6/12

7/12

8/12

9/12

10/12

11/12

REDD+ para o Escudo das
Guianas delegação em Paris

7/12

8/12

9/12

Partida

É importante notar que o projeto REDD+ para o Escudo das Guianas irá implementar uma outra
atividade em Paris do 30 de Novembro a 4 de Dezembro. É um treinamento técnico sobre
Radar/Sentinel-1 e não tem nada direitamente a ver com a COP21. Irá acontecer na sede da ONFI e
visa técnicos em monitoramento florestal dos países parceiros, financiado através de uma parte do
orçamento do projeto dedicado a Treinamento de Transferência de Técnologia (TTT). No caso a
decisão for tomada de não enviar uma delegação específica para COP21 em Paris nos 5-9 de
Dezembro, dinheiro seria economizado, e poderia ser realocado a inclusão de um participante
adicional por país para esse treinamento técnico.
Último Comité Gestor REDD+ para o Escudo das Guianas
Se a opção 1 for escolhida, uma das atividades que irá acontecer em Paris é o 6º e último Comité
Gestor do projeto REDD+ para o Escudo das Guianas. ONFI reservou um local de reunião onde o
Comité Gestor poderia facilmente ser organizado, nomeadamente o Pavillon Indochine no Jardim
Tropical em Nogent, próximo a sede da ONFI. Para dar aos membros mais tempo para atender
eventos paralelos nesse período movimentado, a agenda do SCM seria limitada no máximo a um dia
inteiro no dia 7 ou 8 de Dezembro. Tempo dedicado e eventos organizados com a delegação no
âmbito da COP21 seriam considerados como o 2º Encontro de Dialogo Regional.
Se a opção 2 (Não ir a Paris) é escolhida, o Encontro do Comité Gestor irá ser organizado em Macapá
na semana do 14 de Dezembro, incluindo observadores da região, junto com um 2º Encontro de
Dialogo Regional (2 dias a serem definidos com base nos planos de vôo).
Oportunidades de apresentar o projeto REDD+ para o Escudo das Guianas a uma audiência
externa em Paris
A equipe do projeto está explorando ativamente e confirmando oportunidades para a presença do
projeto em Paris e ideias são bem-vindas. Diferentes parceiros e doadores do projeto poderiam
disponibilizar espaço para representar o projeto através dos seus canais e como parte das atividades
que estão planejando para a COP21. Enquanto a confirmação dos detalhes ainda está em
andamento, a tabela abaixo mostra algumas possibilidades que já foram identificadas e que tem um
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acordo de príncipio com os instigadores. É importante notar que algumas oportunidades também
podem ser implementadas sem ter uma delegação inteira da região presente (i.e. no caso da opção
2).
Atividade/Local
ONF/ONFI
side event
9 Dez
Pavilion Francês, Le
Bourget

Estande da Région
Guyane
Período inteiro
Área da Socieded
civil, Le Bourget

Descripção
ONF/ONFI irão organizar um side event no Pavilion Francês em Le
Bourget. O evento no total irá durar 4.5 horas (14:45 – 19:15), das
quais o projeto REDD+ para o Escudo das Guianas poderia obter um
periodo limitado (aprox. 30 min). O local do side event é uma sala de
200 vagas com equipamento de tradução disponível. Se a opção 1 é
escolhida, a delegação do Escudo das Guianas poderia apresentar
uma versão curta da proposta de 90 minutos. Se não tem delegação
(opção 2), ainda será possível para as pessoas presente falar
brevemente do projeto.
A Région Guyane tem um estande de 18m2 disponível no espaço da
sociedade civil a “Climate Generations Areas” para a duração total da
COP21 (30 Nov – 11 Dez). Poderia ser possível para o projeto ter um
tempo dedicado para organizar um café da manhã, um cocktail ou
algo parecido, invitando financiadores e parceiros a se reunir para
discutir dos resultados e possível futura colaboração. Isso também
poderia ser um espaço para exhibição/material promocional. Se tiver
uma delegação do projeto em Paris, ela poderia ter um papel ativo
para fazer isto acontecer. Se não, o projeto podera também estar
presente através de material promocional.

Státus
Pecisa
confirmar com
a ONF sobre
como
apresentar o
projeto

Pecisa
confirmar com
a Région
Guyane sobre
como
apresentar o
projeto

Adicionalemnte a essas duas opçoes, outras oportunidades poderiam ser exploradas também. Uma
possibilidade seria submeter um evento de lançamento durante o Global Landscapes Forum que
acontecerá nos dias 5-6 de Dezembro (ler mais sobre GLF: http://www.landscapes.org/glf-2015/ custo aproximativo 5k€).
Agenda global das potenciais atividades em Paris
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9/12
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6/12

5/12

4/12

3/12

2/12

1/12

Atividade

30/11

A agenda abaixo apresenta uma visão geral das sugestões feitas até o momento:

Dias de negociação da COP21
Global Landscapes Forum
Treinamento Radar (TTT)
Possíveis datas do Comité
Estande da Région Guyane
Side event da ONF
Datas de viagem propostas
Delegação em Paris
Opçôes de atividades desses TdRs
Periodo oficial da delegação em Paris (hotel e diárias financiadas)
Datas de chegada e partida (salvo solicitação contrária)
Outras atividades do projeto REDD+ Escudo das Guianas em Paris
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COP21 (nenhum acesso ao espaço oficial de negociação poderá ser
fornecido pelo projeto)

Delegação do projeto
A delegação do projeto REDD+ para o Escudo das Guianas seria composta de 1 pessoa por institução
que é membro do Comité Gestor: 2 do Suriname (SBB e NIMOS), 2 da Guiana Inglesa (GFC e OCC), 2
do Amapá (IEF SEMA) e até 2 da Guiana Francesa, assim como a equipe do projeto ONFI (4 pessoas).
Perfil e responsabilidades dos membros da delegação
Espera-se dos membros da delegação patrocinada que agem como embaixadores do projeto REDD+
para o Escudo das Guianas em Paris, por exemplo quando expliquem aos outros de onde vem e
porque estão presentes. Eles se comprometem a dar prioridade as atividades do projeto acima de
outras oportunidades em Paris durante a viagem e a atender os eventos organizados pelo projeto
(incluindo o 6º Encontro do Comité Gestor). Cada individual deverá preparar-se a representar o
projeto em entrevistas e outras ocasiões de networking. Uma lista de messagens chave sobre o
projeto será compartilhada para esse objetivo. Cada pessoa irá levar flyers/panfletos com referência
ao site do projeto que poderá ser compartilhado com novos contatos.
Os países são encorajados a utilizar os criterios seguintes de seleção para identificar seus delegados:







Repesentantes do Comité Gestor, já que o SCM6 faz parte do programa (se alguns membros
do Comité já estão em Paris através de outro financiamento, estão muito bem-vindos ao
SCM6 se tiverem tempo);
Disponibilidade para contribuir de forma ativa e construtiva para a delegação de REDD+ para
o Escudo das Guianas como prioridade principal em Paris, incluindo fortes capacidades de
networking, de apresentação e experiência com entrevistas;
Envolvimento ativo no projeto REDD+ para o Escudo das Guianas através de participação
prévia nas atividades técnicas e/ou nos encontros do Comité Gestor;
Entendimento do contexto da UNFCCC, do mecanismo REDD+, dos assuntos técnicos e dos
resultados do projeto.
Papel da equipe do projeto em Paris

A equipe do projeto irá assistir com as preparações logísiticas para a delegação, como reserva das
passagens áreas e confirmar a hospedagem em Paris. Irão também organizar a logística do SCM6 e
facilitar o evento, coordenar a delegação e preparar a participação nas diferentes oportunidades de
representação do projeto. Enquanto tradutores profissionais serão contratados para o SCM6 e
outras ocasiões oficiais, a equipe do projeto também disponibilizará suas capacidades linguísticas
para facilitar a estadia e atividades dos membros da delegação em Paris.

Orçamento
O Comité Gestor deverá escolher entre as duas opções e cenários orçamentais seguintes:
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Budget
Logistics for delegation members
Flight tickets for delegation members
1,500€ per pax
Hotel in Paris for delegation members
100€ per pax per night - 12 people, 6 nights
Per diems (food, transportation, visa, etc.)
150€ per pax per day - 12 people, 6 days)
Outreach activities in Paris
Promotion materials
Catering for mingle, entrance fees, translation, etc

OPTION 1

OPTION 2

A delegation of 12 people would be funded to go to Paris: 2
from Amapá, 2 from Guyana, 2 from Suriname, 2 from
French Guiana and 4 from the project team. Their
participation would be funded for the period 5-9 December
plus travel days. Participation of observer organizations
from the Guiana Shield in the Steering Committee meeting
cannot be covered, but their eventual representatives in
Paris would be invited (WWF, CI, GSF).

The project would only be represented in Paris by two
people from the project team. The 6th Steering Committee
meeting would take place in Macapá. And the money saved
would be reallocated to a 2nd person to the SAR training
course in Paris, first week of December.

12 people
12 people
12 people

Translation
Report translation
Catering (lunch, coffee breaks)
TOTAL

7,200

2 people

10,800 2 people

Flyers and posters

5,000

Flyers and posters

Possible event
(e.g. Global Landscape Forum-Launchpad)

5,000

No specific event

Steering Committee
Flight tickets
Hotel
Per diems (food, transportation, visa, etc.)
Meeting room

18,000 2 people

in Paris
7th or 8th of December
3 to 4 languages - 1 day
3 languages
About 35 people

-

15 tickets from various countries to Macapa
3 nights for 25 people
100€ per pax - 15 people
in Macapa
2 days on the week of December 14th
3 to 4 languages - 2 days

8,000
2,500 3 languages
2,100 About 25 people
58,600

3,000
1,200
1,800
5,000
6,000
4,500
1,500
500
13,500
2,500
2,500
42,000
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Decisão a tomar
Os membros do Comité Gestor são convidados a indicar sua preferência entre a Opção 1 “Ir a Paris”
ou Opção 2 “Não ir a Paris” dentro de 10 dias. A equipe do projeto irá imediatamente começar o
trabalho para implementar a opção com mais votos. Sem resposta = voto não tomado em conta.
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