O PROJETO
O projeto RENFORESAP é uma
abordagem multilateral e
transnacional entre os gerentes
de Áreas Protegidas da Guiana
Francesa, Suriname e Guiana.
O projeto, com duração de
P. Oxford
três anos (2018-2020), tem
o objetivo de fortalecer a
resiliência da floresta e a subsistência das populações locais em
um contexto de crescimento dos impactos das alterações globais
nos ecossistemas do Escudo das Guianas. O objetivo geral consiste
em reforçar a capacidade de gestão de áreas protegidas ou de
conservação, a fim de lidar com os desafios comuns que enfrentam.
O RENFORESAP está em continuidade com iniciativas regionais
como Guyana Shield Facility (GSF), integração das Áreas Protegidas
do Bioma Amazônico (IAPA), com a rede Latino-Americana de
Cooperação Técnica em Parques Nacionais, outras Áreas Protegidas,
Flora e Fauna Silvestres (REDPARQUES) e mobilização de áreas
protegidas e financiamento de carbono (REDD +) em estratégias
nacionais e regionais para as alterações climáticas.
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AÇÕES PREVISTAS
Organização de 3 workshops
regionais.

PARCEIROS

O RENFORESAP é realizado pelo Parque Amazônico da Guiana
Francesa, pela Comissão de Áreas Protegidas da Guiana e pelos
Ministérios do Desenvolvimento Regional e o da gestão e
ordenamento dos recursos territoriais e florestais do Suriname.
O projeto também conta com o apoio de organizações
internacionais de conservação da natureza que trabalham na
região.
G. Feuillet/PAG

SUA COLABORAÇÃO COM O PROJETO
RENFORESAP
O sucesso do RENFORESAP depende das trocas entre todas
as partes interessadas e equipes das áreas protegidas
dos 3 países. Qualquer contribuição em termos de dados
e experiências a respeito das 4 áreas temáticas do
RENFORESAP proporcionará uma visão geral dos desafios
enfrentados por cada país e promoverá a partilha de
experiências e oportunidades. O compartilhamento de
dados/ informações de outros países do Escudo da Guiana é
igualmente importante, sobretudo para questões específicas
que são comuns ao Escudo.

FINANCIAMENTO

O projeto é financiado em 74% pelo Programa de
Cooperação Interreg Amazonie (PCIA), que está envolvido no
desenvolvimento integrado da Guiana Francesa e dos territórios
vizinhos do Escudo da Guiana - Suriname, Guiana, Amapá, Pará
e Amazonas.
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Produção de 4 sínteses
temáticas participativas sobre
a melhor forma de apoiar o
desenvolvimento local em áreas
isoladas em termos de:
Desenvolvimento do ecoturismo
Ciência participativa para a gestão
sustentável dos recursos naturais
no ambiente amazônico
Estratégias contra as ameaças da
mineração ilegal de ouro
Transmissão do patrimônio cultural vivo.

Fortalecendo a rede de áreas
protegidas do Escudo
das Guianas

e suas contribuições para o
desenvolvimento sustentável das
culturas, valores e estilos
de vida locais
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Categorias I a IV (IUCN): incluem áreas protegidas com proteção rigorosa, conservação e proteção dos
ecossistemas, conservação das características naturais e conservação mediante gestão activa.
Categorias V a VI (IUCN): incluem áreas protegidas com conservação de paisagem terrestre e marinho e
utilização recreativa e sustentável dos recursos naturais.
Outras Áreas Protegidas (não-IUCN): incluem áreas classificadas nacionalmente, sítios do patrimônio
mundial e sítios RAMSAR
NASA, OpenStreetMap contributors, IUCN, SIG PAG (H. Grébic)

