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Enquadramento. 

O ano está chegando ao fim e é o momento propício para partilharmos, com os nossos 

membros e parceiros, as actividades desenvolvidas durante o ano 2018. Apesar das 

crises políticas que abalaram o país, a Direcção Executiva da ONG-Palmeirinha, em 

cumprimento dos objectivos que nortearam a sua criação, continua merecer a confiança 

junto dos seus parceiros, nomeadamente, a UICN, o IBAP, a UNICEF, o PAM, o PRCM, a 

ONG BOSQUE Y COMUNIDAD e outros, como forma de partilhar com o mundo e as 

populações das zonas mais longínquas os seus conhecimentos e as suas experiências no 

domínio da Educação e Comunicação Ambiental.  

Os doze meses findos permitiram à equipa técnica da organização lidar com diferentes 

tipos de projectos e saber responder prontamente a todas as dificuldades que surgiram 

durante a execução dos mesmos. Por outro lado, a participação dos membros da 
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direcção executiva nas conferências e palestras a nível nacional e internacional 

contribuiu para um bom funcionamento da organização e troca de experiencia com os 

organismos similares.  

De recordar que a ONG PALMEIRINHA intervém em torno de 3 grandes vertentes: (1): a 

vertente pedagógica; (2): a vertente ambiental e (3): a vertente socioeducativa. 

A nossa missão principal é informar, educar e comunicar à sociedade guineense, aos 

decisores políticos e ao sector privado, de modo a que utilizem, de forma durável, os 

recursos naturais, nomeadamente, os da biodiversidade, assegurando uma mudança de 

atitudes e comportamentos que atentem contra o ambiente nas Áreas Protegidas e na 

sua generalidade, contribuindo para a valorização desses mesmos recursos, da 

conservação do património natural e cultural em benefício das gerações presentes e 

futuras.  

No que concerne a nossa visão, a ONG Palmeirinha tem por base uma política da 

ambiente virada para a conservação e utilização racional dos recursos naturais na qual o 

cidadão é chamado a participar, pelo que a sua ação tende a ser assumida e a equivaler-

se às do Estado.  

Depois de 2004, altura em que o Programa de Educação e Comunicação Ambiental 

“PECA” se transformou em ONG denominada Palmeirinha, foram definidos os 3 

objectivos: 

(1) Promover ações de Educação e Comunicação Ambiental ao nível nacional, regional e 

internacional, com vista à conservação dos habitats, ecossistemas e espécies e dos 

recursos naturais em geral;  

(2) Promover a utilização de tecnologias melhoradas, a fim de permitir uma gestão 

racional dos recursos naturais; 

(3) Promover a informação, formação e capacitação no domínio da Educação e 

Comunicação Ambiental no sector formal e informal. 

Os resultados atingidos este ano findos, foram conseguidos graças ao apoio técnico e 
financeiro do Programa Alimentar Mundial (PAM), Fundo das Nações para a Infância 
(UNICEF), PNUD, Instituto da Biodiversidade e as Áreas Protegidas (IBAP), Partenariado 
Regional Costeiro e Marinho da África Ocidental ( PRCM ) a União Internacional para a 
Conservação da Natureza (UICN), a Fundação MAVA e as Comunidades de Base em geral. 

Agradecimentos 

A todos aos parceiros, o nosso muito obrigado pelo apoio e pela confiança. Aproveitamos 

para vos convidar a partilhar connosco, todos os resultados e indicadores de realizações 

durante 2018. 

Resumo da acção. 

O presente relatório apresenta os resultados de actividades realizadas no âmbito dos 

seguintes projectos: 
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1.Projeto Limícolas dos Bijagós. Este projecto tem como objectivo consciencializar as 

comunidades residentes das AMPs, sobre a utilização dos recursos naturais pelos 

Bijagós e o valor do ecossistema, as aves migratórias e zonas Húmidas. 

2.Projecto de Consolidação da Conservação das Tartarugas Marinhas no 

Arquipélago dos Bijagós. Este tem como objectivo reforçar a consciência ambiental no 

seio das populações das AMP’s em relação a conservação das tartarugas marinhas. 

3.Projecto Educação Ambiental para promoção das iniciativas locais e a utilização 

racional dos recursos florestais a longo termo no Parque Nacional de Dulombi, cujos 

objectivos visam contribuir na valorização dos produtos florestais não lenhosos (óleo de 

palma, mel,) e agrícolas (horticultura) para a comercialização e da alimentação nas 

tabancas e na redução da degradação dos ecossistemas florestais no PND. 

4.Projeto Fortalecimento do sistema de gestão e controle dos recursos florestais e 

fomento do repovoamento para a sustentabilidade ambiental da Guiné Bissau, 

Fase II”, financiado pela Agência Andaluza de Cooperação Internacional para o 

Desenvolvimento (AACID), com expediente 0C231/2016. O objectivo geral do projecto é 

de contribuir á sustentabilidade ambiental como estratégia de mitigação dos efeitos da 

mudança climática e as suas implicações ambientais, sociais e económicas em Guiné 

Bissau.  

5.Projeto Jornada Cidadã para uma adolescência responsável e promotora da 

Paz”. O objetivo geral deste projeto visa promover através de uma Jornada Cidadã, a 

inserção social, responsabilização e empoderamento de adolescentes de 12-16 anos 

vivendo em 30 comunidades das regiões Gabu e Cacheu. 

6.Projecto de parceria entre a UNICEF e as rádios comunitárias através da ONG 

PALMEIRINHA. O objectivo visa promover as 16 práticas familiares essenciais (PFE), as 

competências parentais em educação e as normas sociais, a nível comunitário e familiar 

em todas as regiões. 

Resultados e indicadores das actividades dos projetos 

1.Projeto Limícolas dos Bijagós  

No âmbito do projecto Limícolas dos Bijagós, a ONG Palmeirinha em parceria com 

ODZH e IBAP, desenvolveram as seguintes actividades: 

R1:Realizadas 18 Sessões de Cinema e Debate, sobre a importância das aves e a 

necessidade de proteger os seus habitas nas ilhas de Canhabaque, Orango, Bubaque e 

Formosa), ambas situadas nas Áreas Marinhas Protegidas; 

Ind.1.1: 3286 Pessoas aumentam conhecimento sobre o papel das aves nos 

ecossistemas costeiros, ecoturismo, cultura e na Natureza; 

Ind.1.2: 90 Saídas de spots rádio difundidas sobre a importância das aves, na Rádio Djan 

Djan; 

R2: Capacitados decisores locais (Administradores Regionais e os técnicos de diferentes 

instituições) no domínio de educação ambiental para a conservação dos recursos 

naturais, espécies e zonas húmidas e as ameaças; 
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Ind 2.1: 60 decisores locais (Administradores Regionais e os técnicos de diferentes 

instituições) no domínio de educação ambiental param a conservação dos recursos 

naturais, espécies e zonas húmidas; 

2.Projecto de Consolidação da Conservação das Tartarugas Marinhas no 

Arquipélago dos Bijagós.  

No âmbito do Projecto de Consolidação da Conservação das Tartarugas Marinhas no 

Arquipélago dos Bijagós foram atingidos os seguintes resultados e indicadores: 

R1:Realizadas 18 sessões de cinema e debate sobre a importância das Tartarugas 

Marinhas junto às comunidades residentes nas Áreas Marinhas Protegidas (Canhabaque, 

Eticoga, Bubaque e associação dos Jovens Protectores do Ambiente de Bolama -

ADERLEGA de Bolama); 

Ind1.1:Mais de 3287 pessoas sensibilizadas e conhecem a importância social, económica 

e ambiental das tartarugas Marinhas 

R2: Realizada uma sessão de informação e educação ambiental no Liceu sub-regional de 

Bubaque  sobre a importância social, económica e ambiental das Tartarugas Marinhas e 

as ameaças; 

Ind 2.1: 50 estudantes aumentam conhecimento sobre a importância social, ambiental e 

económica das Tartarugas Marinhas; 

R3:Produzido 01 spot sobre Art. 27º, decreto-Lei NQ 6-Al2000 de 22 de Agosto nas 

rádios comunitárias 

Ind 3.1:900 saídas de spots disseminadas na rádio Bijagós, Djan Djan e Okinka Pampa 

sobre decreto-Lei NQ 6-Al2000 de 22 de Agosto.   

R4: As populações residentes nas ilhas conhecem a importância das Tartarugas 

Marinhas 

Ind 4.1: Realizado um debate radiofónico de 90 minutos sobre o Dia Internacional das 

Tartarugas Marinhas.  

R5: Realizada a jornada comemorativa do Dia Internacional das Tartarugas Marinhas 

nas Áreas Marinhas Protegidas com diferentes actividades (poesias, canções, desfile, 

desenhos, pintura mural nas escolas das ilhas de Canhabaque, Bubaque e Orango. 

 

Ind5.1: Criados 6 clubes de futebol onze com nomes de 5 espécies de tartarugas 

Marinhas;  

Ind5.2: Criada uma sala Azul das Tartarugas Marinhas para melhor compreensão do 

ciclo de vida destas espécies e a sua importância social, económica, ecológica e as 

ameaças; 

R6: Capacitadas as autoridades regionais, Professores e estudantes sobre a importância 

social, económica, ecológica e as ameaças que pesam sobre as tartarugas marinhas na 

Guiné-Bissau 
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Ind 6.1: 60 decisores locais (Administradores Regionais e os técnicos de diferentes 

instituições) conhecem a importância social, económica e ambiental das Tartarugas 

Marinhas; 

Ind. 6.2: Capacitados 36 professores e 23 estudantes das diferentes escolas sobre a Biologia e 

ciclo de vida das tartarugas marinhas na Casa de Ambiente e Cultura de Bubaque. 

 

No que concerne o Projecto de parceria entre a UNICEF e as rádios comunitárias através da 

ONG PALMEIRINHA, os 12 meses de actividades permitiram alcançar os seguintes 

resultados: 

 Produzido e difundido um spot sobre abertura de novos centros de registos de 

nascimento das crianças, em 25 rádios com 3 saídas por dia durante os 12 meses  

(Outubro 2017 a Setembro de 2018). 

 Produzido e difundido um spot sobre campanha de vacinação de Pólio em 25 rádios 

com 3 saídas por dia durante 6 dias; 

 Produzidos e difundidos 4 Notas de Imprensa (Dia Internacional da criança (Primeiro 

de Junho); -o Dia Internacional da Criança Africana (16 de Junho);  

 Realizado o lançamento da campanha nacional integrada contra o Polio, Mebendazole 

e Vitamina A;-o Dia Internacional da Higiene Menstrual comunicados de Imprensa 

nas 25 rádios parceiras com uma saída por dia, durante 1 dia e com a tradução em 

línguas locais mais faladas em cada zona da rádio local; 

 Produzidos e difundidos 8 magazines informativos nas 25 rádios parceiras em 

diferentes horas e traduzidos em línguas locais conforme a zona geográfica de cada 

rádio comunitária;  

 Realizada a cobertura jornalística sobre a campanha de lançamento de vacina pólio e 

Mebendazole e Vitamina A no INASA e Praça de Bandim; 

 Realizada a cobertura jornalística sobre o atelier da apresentação e validação dos 

resultados de gestão menstrual nas escolas; 

 Realizada a cobertura jornalística sobre o Dia Internacional da Higiene Menstrual 

(Higiene no recinto escolar numa das salas do IBAP em Bissau); 

 Realizada a cobertura jornalística sobre a celebração do Dia Internacional das Crianças 

na praça de Gabu; 

 Realizado um debate radiofónico sobre o Dia Internacional de Criança na Rádio 

Gandal de 90 minutos; 

 Produzido e difundido um programa radiofónico de 30 minutos sobre o Paludismo, 

(importância da utilização do mosquiteiro impregnado); 

 Produzido e difundido um programa radiofónico de 30 minutos sobre a Tolerância 

Zero ao Trabalho Forcado e exploração de crianças (Trabalho Infantil);  

 Produzido e difundido um programa radiofónico de 30 minutos sobre o Dia 

Internacional da Criança e o Dia da Criança Africana (Quinzena das crianças); 

 Realizadas 3 missões de seguimento e de acompanhamento as rádios das regiões de 

Bafata (Cambadju), Oio (Djalicunda e Corânica em Mansoa) e Cacheu (Balafon em 

Ingore, São Domingos e EVA em Suzana, e Biombo (Djerapa Co em Ondame) e as 

Rádios do Sector Autónomo de Bissau (Bombolom, Pindjiguiti´e Capital). 

 Produzidos, gravados, reproduzidos e distribuídos spots e programas nas rádios 

parceiras para a difusão nas suas estações rádios; 

 Capacitados 45 pontos focais das 25 rádios parceiras sobre as 16 práticas essenciais e 

aumentado conhecimento sobre a missão e a visão da UNICEF no mundo 

 As rádios parceiras envolvidas na difusão das mensagens sobre a campanha de 

vacinação de pólio e da suplementação de crianças, assim como todo o esforço da 
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vacinação de rotina. 

 Aumentada a taxa de vacinação das crianças durante a campanha de pólio e da 

suplementação de crianças; 

 Aumentado o hábito de lavar as mãos com água e sabão nos 5 momentos críticos; 

 Aumentado o número de crianças registadas com a abertura de novos centros de 

registo de nascimento das crianças, nos sectores beneficiários dos referidos centros; 

 Disseminadas as leis e normas ao abrigo da convenção sobre os direitos da criança 

(CDC), bem como a promoção de práticas e atitudes que contribuem á mudança de 

comportamento das autoridades públicas, tradicionais e religiosas; 

 Os pais e encarregados de educação munidos de conhecimentos sobre consequências 

de casamento forçado e precoce  

 Reduzidos casamentos forçados e precoces em algumas comunidades das regiões do 

Pais. 

 Os pais e encarregados de educação sensibilizados sobre início da Entrada da criança 

na escola a partir de 6 anos; 

 As comunidades sensibilizadas sobre as consequências da defecação ao céu aberto, e 

algumas destas declararam fim da mesma, passando a utilizar as latrinas por elas 

construídas. 

 Os jovens aumentam conhecimento sobre as medidas da prevenção e da protecção do 

VIH SIDA 

 As mães aumentam conhecimento sobre a necessidade de amamentar exclusivamente 

a criança até completar 06 meses e a importância de vacinar as mesmas de acordo com 

o calendário da vacinação; 

 27.000 Saídas de spot rádio sobre a abertura de novos postos de registo de 

nascimento das crianças na Região de Tombali, Quinara, Oio, Biombo e Sector 

autónomo de Bissau 

 13.500 Saídas Spot sobre entrada da criança na escola a partir de 6 anos de idade  

 504 Saídas de Spot sobre campanha vacina Pólio;  

 504 Saídas de Spot sobre o dia de higiene menstrual;  

 1350 Spots sobre campanha de tratamento di tadja paludismu ku ta tchomadu: 

“Quimio prevençon sazonal de paludismo nas rádios de Bafata e Gabu 

 Difundidas Notas de Imprensa do UNICEF, uma, sobre preparativos da realização 

das actividades do Sexto Inquérito aos Indicadores Múltiplos – MICS-6 e a outra, 

sobre Dia Mundial de Luta contra o SIDA ; 

 Produzido e difundido um Spot rádio sobre Dia Mundial das Latrinas e evento 

PACOMA 

 Realizadas coberturas dos eventos organizados pela UNICEF e parceiros 

 Difundido spot sobre música relativa a lavagem das mãos;  

 Divulgado Concurso para a Quarta edição do premio “Jornalismo e Direitos 

Humanos 

 As comunidades que praticam a mutilação genital feminina aumentam conhecimento 

sobre as consequências das referidas práticas nefastas, declarando-as publicamente o 

seu abandono em algumas tabancas;  

 Realizada uma avaliação da audiometria nas rádios comunitárias das regiões de Oio, 

Bafata, Tombali e Cacheu; 

 Realizado Djumbai sobre Higiene Menstrual com os parceiros locais e as rádios 

comunitárias  

 Realizada a cobertura do evento sobre a revisão intercalar do programa de Cooperação 

Guiné-Bissau e UNICEF 

 Realizado concurso relançamento da proposta para solicitação as Instituições 

interessadas em realizar uma recolha de dados qualitativos em vários níveis do sistema 
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educacional relacionada ao absenteísmo dos professores na Guiné-Bissau 

 Anúncio de concurso para estabelecer um Acordo de longo prazo para serviços de 

manutenção e reparação de fotocopiadoras. 

 Difundido Comunicado da UNICEF para fornecimento de várias categorias de bens 

como geradores, equipamentos de energia solar, produtos de limpeza, materiais 

didácticos e desportivos, equipamentos de comunicação entre outros, e de serviços 

como arquitectura e construção civil, impressão, organização de eventos, hotelería e 

catering, logística, viagens, alfaiataria, desenvolvimento educacional e de saúde, e 

auditoria, entre outros. 

 Realizada a cobertura do evento da UNICEF sobre formação dos Professores, 

Inspectores e Directores nas regiões de Oio e Bafata em Água, Saneamento e Higiene 

nas escolas. 

 Cobertura sobre evento do dia internacional contra o tráfico de pessoas "WORLD 

DAY" sob o tema Responding to the trafficking of children and young people, pelas 

rádios de Bissau 

 Realizado um debate sobre o tráfico de pessoas na Rádio Sol Mansi. 

 Realizado spot rádio sobre “amamentação, alicerce da vida” 

 Realizado um debate radiofónico de 90 minutos na Rádio Nacional sob o lema: 

amamentação, alicerce da vida 

 Lançamento do mês nacional da amamentação sob o lema – “Amamentação, alicerce 

da vida”. 

 Difusão da Nota da Imprensa sobre apresentação das atividades do sexto Inquérito aos 

Indicadores Múltiplos – MICS-6. 

 Difusão do Comunicado de Imprensa sobre “O Mundo está a falhar para com os 

recém-nascidos, diz o UNICEF”  

 Realizada cobertura do atelier de restituição da avaliação rápida sobre a oferta dos 

cuidados primários neonatais nas estruturas sanitárias da Guiné-Bissau 

 Produção e difusão de programas radiofónicos: 

 Realizado programa mensal de 30 minutos sobre lavagem das mãos com água corrente 

e sabão pode prevenir doenças; 

 Realizado um programa de 30 minutos sobre a Utilização de latrina Tratamento da 

latrina e importância da mesma;  

 Realizado o programa de 30 minutos sobre a Prevenção do IST e do VIH / SIDA; 

 Realizado o programa sobre a importância e a utilidade do registo de nascimento; 

 Realizado o programa de 30 minutos sobre a Tolerância zero a MGF; 

 Realizado o programa de 30 minutos sobre Casamento precoce e forçado; 

 Realizado o programa de 30 minutos sobre a Importância da utilização do mosquiteiro 

impregnado;   

 Realizado o programa de 30 minutos sobre o Trabalho Infantil; 

 Realizado o programa de 30 minutos sobre Quinzena da criança; 

 Realizado o programa de 30 minutos sobre a importância da vacinação; o respeito do 

calendário vacinal e a gratuitidade da vacinação; 

 Realizado o programa radiofónico sobre Amamentação Precoce e exclusiva;  

 N.B: foram Realizados 12 programas mensais de 30 minutos em cada uma das 24 

rádios privadas, comerciais e comunitárias sobre temáticas das 16 praticas essenciais e 

9 programas produzidos pela rádio comunitária Sintchan Occo, totalizando assim 297 

emissões radiofónicas difundidas. 

Comunicados/Nota da Imprensa: 

 Difusão da Nota da Imprensa sobre apresentação das atividades do Sexto Inquérito aos 

Indicadores Múltiplos – MICS 
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 Difusão do Comunicado de Imprensa sobre “O Mundo está a falhar para com os 

recém-nascidos, diz o UNICEF”. 

 Realizado um debate radiofónico de 90 minutos sobre amamentação exclusiva na 

Rádio Nacional. 

 

 

 

No que tange o Projecto Educação Ambiental para promoção das iniciativas locais e a 

utilização racional dos recursos florestais a longo termo no Parque Nacional de Dulombi  

Foram realizadas as seguintes actividades que permitiram alcançar os seguintes resultados: 

 Produzidas 50 colmeias de Quadro Móvel ou Americana na carpintaria Santos e foram 
instaladas nos 5 apiários em 5 tabancas do Parque Nacional de Dulombi; 

 Capacitados 20 apicultores em técnica de apicultura melhorada nas 5 tabancas situadas 
no Parque Nacional de Dulombi; 

 Aquisição de 2 campos de horticultura com uma superfície de 2800 metros quadrados e 2 
poços em fase de cavação em cada campo hortícola; 

 Foram adquiridos arames de vedação e 2 campos horticultura para as associações das 
mulheres hortícolas de Campate e Sintchan Amadu; 

 Realizado um inquérito sobre a utilização de fogões melhorados nas 70 famílias 
residentes em 13 tabancas situadas no Parque Nacional de Dulombi; 

 Aquisição de 2 prensas de óleo de palma para associação das mulheres transformadoras 
de óleo de Palma em Candama; 

 Produção de materiais de visibilidade do projecto (camisolas e chapéus); 

 Produção de materiais didácticos e pedagógicos para os alunos das escolas do interior do 
Parque (500 cadernos , 20 carteiras duplas e manual de formação no domínio da 
apicultura melhorada, com tiragem de 25 exemplares); 

 Realizados 2 programas radiofónicos na Rádio Comunitária de Bafatá sobre o lançamento 
do projecto no Parque Nacional de Dulombi e cobertura da actividade de formação no 
domínio da Apicultura Melhorada; 

 Realizada uma missão conjunta (IBAP e ONG PALMEIRINHA) de seguimento e avaliação 
de Actividades a serem implementadas no Parque Nacional de Dulombi.   

Em relação ao Projeto Fortalecimento do sistema de gestão e controle dos recursos florestais e 

fomento do repovoamento para a sustentabilidade ambiental da Guiné Bissau, Fase II”, 

financiado pela Agência Andaluza de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento 

(AACID), com expediente 0C231/2016 

Durante os 5 meses da implementação das actividades no domínio de associativismo e 
alfabetização funcional das mulheres de Camnhete em Imbunhe, foram atingidos os seguintes 
resultados : 

 36 Membros da associação de mulheres e jovens Associadas capacitados em matéria de 
associativismo; 

 Os membros da associação de Mulheres e Jovens de Embunhe aumentam conhecimento 
sobre a importância do associativismo e conhecem os instrumentos de boa governação 
(estatutos da associação);  



 

11 
 

 60% dos membros da associação de mulheres e jovens de Embunhe  aumentam 
conhecimentos em  marketing ,na liderança  e gestão de recursos humanos de uma 
organização; 

 4 Jovens de associação de jovens de Embunhe participados no curso de formação no 
domínio de alfabetização funcional para exercerem a função de docência no centro de 
alfabetização para as mulheres locais; 

 61 Adultas da associação de jovens e mulheres da tabanca de Embunhe frequentam 
curso de alfabetização funcional; 

 A associação das mulheres de Embunhe implementa actividades de horticultura no seu 
campo como forma de garantir a segurança alimentar e nutricional no seio das famílias.  

 

Finalmente, no projecto Jornada Cidadã para uma adolescência responsável e promotora 

de Paz, 

180 Jovens e Adolescentes (rapazes e raparigas) entre os 12 e os 16 anos de idade das 

regiões de Gabu e de Cacheu, beneficiaram de formação em técnica da produção e 

disseminação dos conteúdos na rádio. Esta formação permitiu os adolescentes 

aumentarem conhecimento básico sobre as técnicas de produção radiofónica e 

comunicação social em geral. 

 Recuperado o aviário da associação dos jovens de Imbunhe, com a introdução de 200 pintos para a  
 comercialização nos mercados locais, com vista a reforçar a dieta alimentar e garantir a segurança  
 alimentar  nas famílias de Imbunhe.  
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2.Actividades desenvolvidas: 

2.1.Comemoração dos 14 anos da ONG Palmeirinha da sua criação. 
A ONG PALMEIRINHA era um dos programas da UICN na Guiné-Bissau, criado em 1992, depois 

da Cimeira Mundial do Ambiente, que teve lugar no Brasil -Rio 92.  

Em 22 de Janeiro de 2004, com a retirada dos principais financiadores da UICN na Guiné-Bissau, 

este programa de Educação e Comunicação Ambiental « PECA PALMEIRINHA », transformou-se 

numa ONG denominada PALMEIRINHA, cuja missão principal é de informar, educar e comunicar 

a sociedade guineense, os decisores políticos, sector privado para que utilizem, de forma 

durável, os recursos naturais, nomeadamente, os da biodiversidade, assegurando mudança de 

atitudes e comportamentos que atentem contra o ambiente nas Áreas Protegidas e na sua 

generalidade, contribuindo para a valorização desses mesmos recursos, conservação do 

património natural e cultural em benefício das gerações presentes e futuras. 

A ONG Palmeirinha assinalou hoje, dia 22 de Janeiro de 2018 os 14 anos sobre a sua criação. 

Nesta sessão comemorativa foram realizadas sessões de animação e de sensibilização nas 

escolas das Áreas Marinhas Protegidas na Guiné-Bissau e uma nota da Imprensa foi divulgada 

amplamente nas rádios comunitárias alusiva o evento, culminando com o cocktail de 

confraternização com os membros da Organização. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

13 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

II.Atelier de lançamento do Plano de Acção Zonas Húmidas e Aves Costeiras PAZOHC 
Ao convite da Fundação MAVA e do PRCM através de uma nota de enquadramento, 

nomeadamente, o contexto, os objectivos, os resultados atingidos, a ordem do dia e a lista dos 

participantes, o atelier de lançamento do PAZHOC, teve lugar em Dakar concretamente na 

Residência Maimuna, nos dias 10 e 11 de Abril de 2018.  

A maioria dos parceiros directos do Plano de Acção tomou parte no referido atelier. Tratam- se 

das instituições nacionais que intervêm nas Áreas Protegidas, as ONG’s nacionais e 

internacionais concernentes, as instituições de Pesquisas e Universidades envolvidas neste 

projecto, do PRCM, da Fundação MAVA, bem como dos consultores vindos em apoio ao processo.  

Os trabalhos do primeiro dia foram introduzidos sucessivamente pelos senhores Ahmed 

SENHOURY, Charlotte KARIBUHOYE e Coronel Abdoulaye Diop, Director do PRCM, Directora do 

Programa da África do Oeste da MAVA e Director dos Parques Nacionais do Senegal, 

respectivamente. 

III.Educação Ambiental no meio formal 
A ONG PALMEIRINHA é uma organização comprometida com a construção de um 

desenvolvimento sustentável e ambientalmente justo. Esses compromissos serão realizados 

fortalecendo a integração social, valorizando as tradições e práticas das comunidades rurais e 
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das organizações comunitárias locais para que se tornem sujeitos do mais amplo processo de 

mudança que assegure opções e oportunidades para todas as pessoas. No seu plano estratégico 

2016/2020, prevê-se a realização de séries de actividades no meio escolar com os estudantes 

residentes nas áreas protegidas e fora delas. É nesse sentido que, neste ano findo, foram 

realizadas as acções de sensibilização e animação nas escolas das Áreas Protegidas da Guiné-

Bissau, no domínio de educação ambiental para a conservação das espécies, gestão durável dos 

recursos naturais, principalmente a biodiversidade e a valorização dos produtos florestais não 

lenhosos para melhoria da dieta alimentar nas cantinas escolares. 

IV.Sessões de cinema e debate nas Áreas Marinhas Protegidas 
Com a crescente preocupação mundial a cerca da manutenção e recuperação do equilíbrio 

ambiental, é imprescindível o conhecimento do papel de cada grupo nos ecossistemas. O grupo 

das aves é um dos mais estudados para fins de preservação ambiental, graças às suas várias 

adaptações e características únicas, como os hábitos alimentares. As aves podem ser frutívoras, 

granívoras (grãos e sementes), insectívoras, nectarívoras, carnívoras, piscívoras (peixes), 

necrófagas ou omnívoras, sendo assim aves muito importantes para a manutenção do equilíbrio 

ecológico, já que atuam como dispersoras de sementes, agentes polinizadores, reguladoras de 

populações de suas presas e ainda como bioindicadores de conservação, pois são bem 

conhecidas e sensíveis as alterações de seus habitats. 

No âmbito de implementação do projecto Educação Ambiental para a conscientização da 

população das AMP’s no domínio da conservação das Aves da Zona Costeira e Húmidas da África 

Ocidental, foram realizadas 18 Sessões de Cinema e Debate, sobre a importância das aves e a 

necessidade de proteger os seus habitas nas AMP’s e da Reserva da Biosfera Bolama e Bijagós, 

concretamente nas ilhas de Canhabaque, Orango, Bubaque e Formosa), nas quais participaram 

3286 pessoas. Estas sessões de cinema e debate permitiram as comunidades locais aumentarem 

o conhecimento sobre a importância das aves migratórias e o papel das zonas húmidas e 

Costeira na conservação destas espécies e o papel das aves no ecossistema costeiro, no 

ecoturismo, na cultura e na Natureza. 

V.produção e difusão de spot e programas radiofónicos 
No âmbito do Projecto de parceria entre o UNICEF e as Rádios Comunitárias através da ONG 
PALMEIRINHA para da promoção das 16 práticas familiares essenciais (PFE), as competências 

parentais em educação e as normas sociais, a nível comunitário e familiar em todas as 
regiões, foram produzidos e difundidos 27.000 saídas de spot rádio sobre a abertura 
de novos postos de registo de nascimento das crianças na Região de Tombali, 
Quinara, Oio, Biombo e Sector autónomo de Bissau,  13.500 Saídas Spot sobre entrada 
da criança na escola a partir de 6 anos de idade, 504 saídas de spot sobre campanha 
vacina Pólio,504 Saídas de Spot sobre o dia de higiene menstrual e 1350 Spots sobre 
campanha de tratamento de paludismo “ tadja paludismu ku ta tchomadu: “Quimio 
prevençon sazonal de paludismo” nas rádios de Bafata e Gabu. 
Durante os dozes meses de parceria entre o UNICEF e as 25 Rádios Comunitárias, 
privadas e comerciais foram produzidos 12 programas mensais de 30 minutos em 
cada uma das 25 rádios privadas, comerciais e comunitárias sobre temáticas das 16 
práticas essenciais.  
Os impactos destes programas radiofónicos e spots rádios, contribuíram na mudança 
de comportamentos e atitudes das populações em relação as 16 práticas essenciais 
para a sobrevivência das crianças e mães. 
 
Exemplo de spot sobre a sensibilização no domínio da protecção das Tartarugas 
Marinhas: 

https://www.infoescola.com/biologia/ecossistema/
https://www.infoescola.com/biologia/aves/
https://www.infoescola.com/biologia/aves/
https://www.infoescola.com/ecologia/equilibrio-ecologico/
https://www.infoescola.com/ecologia/equilibrio-ecologico/
https://www.infoescola.com/plantas/semente/
https://www.infoescola.com/ecologia/bioindicadores/
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NO PRUTIJI TUDU TARTARUGA KU TA ODJADU NA NO 

MAR, OU NA NO PRAIA. PABIA DI BALUR KI E TENE NA 

MUNDO, I TAMBI NA  NO TERRA 

 
 

VI. Apicultura melhorada nas Áreas Protegidas 
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A apicultura encontra-se hoje numa fase avançada com a introdução de colmeias 
melhoradas, tais como as Colmeias de tipo Queniana e as Colmeias de Quadros 
Móveis, permitindo obter uma maior produção de mel em quantidade e qualidade 
para o consumo. Nestes últimos anos, as populações residentes nas Áreas Protegidas 
da Guiné-Bissau têm beneficiadas o apoio financeiro do IBAP para implementar as 
actividades de Iniciativas Locais, como por exemplo, a apicultura, a valorização dos 
produtos florestais não lenhosos, a produção de sal iodado e a pesca responsável. 

a) Produção e instalação das colmeias nos 5 apiários 

No âmbito do projecto de Educação Ambiental para a promoção das Iniciativas Locais e a 

utilização racional dos recursos florestais a longo termo no Parque Nacional de Dulombi, foram 
produzidas e instaladas 50 colmeias nos 5 apiários, que foram escolhidos pelas comunidades 
das 5 tabancas no Parque Nacional de Dulombi, nomeadamente, apiário da tabanca de Campate, 
Apiário da tabanca de Cuntabani, apiário da tabanca de Samaro, apiário da tabanca de Quirafo e 
apiário da tabanca de Cansonco. 

 

Sessão prática no domínio da apicultura melhorada na área protegida de Dulombi 
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b) Capacitação dos apicultores em técnicas de apicultura melhorada nas 5 tabancas 
beneficiárias no domínio da apicultura. 

Com vista a capacitar os membros da associação dos apicultores do Parque Nacional de Dulombi, 
a ONG Palmeirinha, em parceria com a Direcção do Parque Nacional de Dulombi, realizou uma 
formação em técnicas da apicultura melhorada para 20 apicultores, entre os quais,10 homens e 
10 mulheres. 

 A referida formação teve a duração de cinco dias (de 27 a 31 de Novembro de 2018), numa das 
salas da escola primária de Cosse, na qual  foram ministrados os seguintes temas: (1). Breve 
História da Apicultura; (2). Conhecendo as abelhas (a família das abelhas; a abelha rainha; 
período de desenvolvimento da rainha; as abelhas operárias; período de desenvolvimento das 
abelhas operárias; actividades das abelhas operárias; o zangão); (3). Obtenção dos enxames; 
(4). O papel das abelhas na polinização; (5). Escolha do local para a instalação do apiário; (6). 
Tipos de colmeias e vantagens; (7): Povoamento das abelhas; (8): Flora apícola; (9): Os 
materiais de apicultura melhorada (fumigador, formão de apicultor, vassoura ou espanador 
apícola, colmeias); (10).Equipamentos da protecção da apicultura; (11).Equipamentos de 
extracção, conservação e envase do mel ; (12). Apiário; (13). Identificação dos favos; (14). 
Cresta do mel; (15).O mel e a sua utilização. 

Esta formação permitiu os participantes aumentarem conhecimentos na área de 
apicultura melhorada, educação ambiental para conservação dos ecossistemas 
florestais e espécies existentes no Parque Nacional de Dulombi. 

 

Foto de Familia 
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VII. Horticultura nas tabancas do Parque Nacional de Dulombi  

Com vista a valorizar os produtos alimentares e garantir a segurança alimentar no 
seio das 2 comunidades do Parque Nacional de Dulombi (Camapte e Sintchan 
Amadu), foram identificados 2 campos hortícolas com a superfície de 2800 metros 
quadros (Campo hortícola de Campate) e 2700 metros quadrados para o campo 
hortícola de Sintchaan Amadu. 

Ambos os campos foram preparados no mês de Setembro de 2018 e em Dezembro do 
mesmo ano foram adquiridos materiais de vedação para os dois campos. 

Durante o processo de sensibilização e divulgação das actividades do projecto, foram 
encontradas as seguintes dificuldades e que foram ultrapassadas graças a 
intervenção das autoridades locais: 

-o abandono do primeiro terreno da associação das mulheres de Sintchan Amadu, 
depois de ter investido na sua limpeza, alegando que, o local destinado para a horticultura 
não garante a acessibilidade em água a partir do mês de Fevereiro, o que torna praticamente 
inviável a produção de certas hortaliças. Também nesta localidade dada a condição rochosa do 
terreno é praticamente impossível obter água através de um poço. Entretanto, no mês de 
Novembro, o Regulo da tabanca concedeu outro espaço para praticar as actividades hortícolas. 
Existem poços, foram vedados com arames, evitando a entrada dos animais mamíferos de 
grande porte, como por exemplo, vacas, porcos, cabras e outros. 

Para a implementação das actividades nos 2 campos, foram recrutados 2 técnicos do Ministério 
de Agricultura, cujos papéis visam acompanhar e orientar as 2 associações no domínio da 
produção de legumes. 

De informar que neste momento estão preparando canteiros e cavação do poço com apoio de 2 
animadores ou técnicos agrários para acompanharem as actividades das mulheres nas duas 
localidades supracitadas 
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a) Horticultura na tabanca de Embunhe 

 
No âmbito do projecto Fortalecimento do sistema de gestão e controle dos recursos florestais e 
fomento de repovoamento para a sustentabilidade ambiental na Guiné Bissau, Fase II 
OC231/2016, foram realizadas as seguintes actividades 
Capacitadas 60 mulheres em técnica de produção de sumos naturais de diferentes sabores para 
reforço da dieta alimentar e produção de legumes (tomates, candja, pepino, pimenta); 
Outro apoio foi concedida a associação das mulheres, através de fornecimento de materiais de 
trabalho, nomeadamente carrinhos da mão, enxadas, baldes, banheiras, sachos) para melhorar as 
condições laborais no campo hortícola 

VIII. Alfabetizason  I caminhu pa  Desenvimentu Durável 
Com o objectivo de capacitar as mulheres da associação de Campete foi organizado o curso 

de alfabetização funcional para as adultas. E nesse contexto que foi realizada uma sessão de 

formação para 4 professores que vão desempenhar a função de monitores durante o curso de 

alfabetização, cuja a duração será de 7 meses. 

No dia 6 de Agosto de 2018, foi aberto o curso de alfabetização para os membros da 

associação das mulheres de Imbunhe. 

A cerimónia de abertura do curso de alfabetização, foi presidida pelo Director da Escola de 

Embunhe, que durante a sua alocução realçou o papel das mulheres no processo de instrução, 

citando que, instruir a mulher é instruir a família e a sociedade em geral. 

a)  Aquisição de Materiais de Alfabetização.  

Para melhor facilitar a aprendizagem das mulheres associadas foram adquiridos materiais 

didácticos, tais como: Cadernos, canetas, lápis, borrachas e pastas de cartolinas. 

Estes materiais foram distribuídos a todas as mulheres em alfabetização. 

   

b) Produção de vídeo para capitalização das actividades do projecto 

Para capitalizar a experiencia do projecto, foram produzidos 2 vídeos com a duração de 10. 

Minutos,  um vídeo sobre a  formação para os  monitores que irão ministrar o curso de 

alfabetização para as mulheres de associação de Imbunhe; outro vídeo sobre início do curso 

de alfabetização, Estes vídeos visam capitalizar a experiencia das actividades do projecto e a 

sua difusão no seio da comunidade local. Estes vídeos foram produzidos pela Animadora em 

Marketing Ambiental e Comunicação Digital 

Por ultimo, foi Produzida uma reportagem televisiva sobre abertura do curso de alfabetização 

para as mulheres de Embunhe 

 

c) Sessão de cinema e debate 

Com objectivo de aumentar conhecimento sobre a importância da biodiversidade, 

principalmente as espécies ameaçadas de extinção, foi realizada uma sessão de sensibilização 

no domínio de conservação das espécies de tartarugas no seio das mulheres e jovens de 

Embunhe. Esta sessão de cinema e debate permitiu os participantes conhecerem as espécies 

de tartarugas e a sua biologia. 

Apoio à Associação dos Jovens Agro-Silvo-Pastoril de Embunhe (AJASPE) em produção de 

plantas florestais e comercialização. 

Com vista apoiar a associação de Jovens de Embunhe na produção de plantas florestais e 

comercialização, foi crido um viveiro de diferentes espécies de sementes hortícolas no campo 

de horta da associação de mulheres de Embunhe 
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IX. Formação dos Administradores sobre a protecção do Ambiente, das Espécies 

ameaçadas e do Património Mundial. 
Com o objectivo de capacitar os técnicos da Administração Regional sobre a importância da 

biodiversidade, as ameaças e as suas consequências na vida da população. Decorreu nos dias 

07 e 08 de Dezembro de 2018,, numa das salas da reunião do IBAP, uma sessão de formação 

para os Administradores regionais e técnicos de diferentes instituições. Participaram na 

referida formação 60 pessoas, entre as quais os Administradores e técnicos de diferentes 

instituições públicas.  

A cerimónia de abertura e de encerramento foi presidida pela senhora Quite Djata, Secretaria 

de Estado do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, A cerimónia de abertura foi presidida 

pela S.E. Quité Djata, SEA, na presença do Director Geral do IBAP, Director Greal da AAAC 

e da Diretora do Desenvolvimento Sustentável. 

No seu discurso oficial de abertura, a Senhora Quité Djata desejou as boas vindas aos 

participantes e agradeceu a presença de todos os Administradores de sectores, principalmente 

os que vieram das zonas onde o acesso é extremamente difícil. 

Referiu que os prósitos que presidem a realização da formação são evidentes e urgentes, pois, a 

exploração desenfreada dos recursos naturais e o exacerbar das alterações climáticas têm 

contribuído a degradação ambiental na Guiné-Bissau está a evoluir de uma forma desenfreada, 

sobretudo, nestes últimos cinco anos. 

Ainda referiu que a prática recorrente de construção de habitações, estabelecimentos para 

actividades comerciais nas zonas húmidas e a proliferação, sem precedentes, de sacos de 

plástico não oxi-biodegradáveis estão a ter impactos consideráveis no ambiente e que não 

obstante o plasmado no Decreto nº 16/2013, assente no recente Despacho de Sua Excelência o 

Primeiro-Ministro a ordenar as entidades nacionais a zelar pelo escrupuloso cumprimento da 

Lei que interdita o uso destes materias ainda se nota uma certa não obediência dos cidadões. 

 

X.Reactivação do sítio Internet da ONG Palmeirinha 

XI.Produção de vídeos para capitalização da experiencia da ONG Palmeirinha 

XII.Dificuldades 

XIII.Lições aprendidas 

XIV.Conclusões 

XV.Recomendações 
No final das sessões de cinema e debate decorridas nas ilhas de Canhabaque, Orango, Bubaque e 
Formosa, os participantes recomendaram o seguinte: 
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Que haja mais sessões de cinema e debate nas suas comunidades como forma de conhecer melhor as 
funções das zonas húmidas e o papel das aves no meio ambiente 

Que as sessões de cinema e debate sejam realizadas nas escolas, porque os estudantes devem 
conhecer os nomes das aves residentes e migratórias; 

Prosseguir as sessões de cinema e debate a partir de Janeiro do próximo ano. 

Que seja promovido um passeio ecológico com os estudantes para conhecer os nomes das aves em 
português e crioulo; 

Que os países da Europa apoiem as comunidades locais com microprojectos, porque o arquipélago 
Bijagós dada a sua importância na conservação da biodiversidade, também contribui na sobrevivência 
das aves migratórias provenientes da Europa. 

Alargamento da parceria entre o UNICEF e as Rádios Comunitárias, Privadas e Comerciais, através da 
ONG Palmeirinha para os próximos 12 meses (Abril de 2019 a Marco de 2020). 

 

XVI.Projectos  na Lista C 

Estão em curso os seguintes projectos: 

1.Projecto consolidação da conservação das Tartarugas Marinhas (2018-2020); 

2. Projetos Limicolas Arquipelago dos Bijagos (2018-2020); 

3. Projeto Fortalecimento do sistema de gestão e controle dos Recursos Florestais e fomento do 

repovoamento para a sustentabilidade ambiental da Guiné-Bissau, fase II OC231/2016 (2018-2019) 

4. Projecto de parceria entre o UNICEF e as rádios comunitárias através da ONG PALMEIRINHA para 

da promoção das 16 práticas familiares essenciais (PFE)- 2017-2019. 

5. Projecto Educação Ambiental para promoção das iniciativas locais e a utilização racional dos 

recursos florestais a longo termo no Parque Nacional de Dulombi (2018-2020) 

6. Projeto Mobilizando Jovens e adolescentes para atuarem como Líderes no processo de 

consolidação da Paz na Guiné-Bissau (2018-2019) 

XVI.Projectos  na Lista B 
Projecto de parceria entre o UNICEF e as rádios comunitárias através da ONG  Grupo de Apoio a 

Educação e Comunicação Ambiental (GAECA) - PALMEIRINHA para a promoção das 16 Práticas 

Familiares  Essenciais (PFE), as competências parentais em educação e as normas sociais, a nível 

comunitário e familiar em todas as regiões (2019-2020). 

XVII. Projectos na Lista A 

1. Projeto Promoção das melhores práticas para conciliar o desenvolvimento económico e a utilização 

racional dos recursos naturais a longo termo no Parque Natural das Lagoas de Cufada. 

2. Projet Gestion des dechets dans les aires Protegees de la Guinee-Bissau 
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XVI.Orçamento de 2018 

XVII. Relatório financeiro 2018 

XVIII. Perspectivas para 2019 
Para o proximo ano, a ONG Palmeirinha perpsectiva as seguintes actividades 

1. Prosseguir com as sessoes de cinema e debate nas Areas Protegidas da Guine-Bissau , no 

quadro dos projectos Consolidacao da conservacao das Tartarugas e Limicolas 

2. Publicacao do Boletim Palmeirinha sobre as Tartarugas Marinhas da Guine-Bissau e a sua 

distribuicao nas escolas e instituicoes publicas ; 

3. Prosseguir a parceria com as 25 Radios comunitarias para producao de programas 

radiofonicos e spots radios. 

4. Participacao dos tecnicos no V Congresso Internacional de Educacao Ambiental a ter lugar 

na Reserva da Biosfera Arquipelago Bolama e Bijagos ; 

 

 

 

 

 

Conclusões/  

As sessões de cinema e debate realizadas nas ilhas de Orango, Bubaque, Canhabaque e 

Formosa, contribuíram no aumento de conhecimento das comunidades sobre a importância 

das aves nos ecossistemas costeiros, Ecoturismo e no meio ambiente. Por outro lado, os 

participantes foram sensibilizados sobre as funções das zonas Húmidas na retenção e na 

reposição de água subterrânea, regulador do ciclo de água e do clima. 

Em relação aos projectos supracitados, estes contribuíram no aumento de conhecimentos dos 

grupos beneficiários, na melhoria de suas condições de vida e na luta contra a pobreza. 

Os pais e encarregados de educação sensibilizados sobre a importância da Campanha 6/6 

promovida pelo Ministério de Educação Nacional e seus parceiros de desenvolvimento. 
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