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A força de jovem e adolescente é na sua intelegência  

No quadro do projecto  de mobilizaçao dos  jovens e adolescentes nas zonas rurais para atuarem como 

líderes no processo de construção da Paz nas 30 comunidades, das regiões de Gabu e Cacheu, realizou-

se uma missão de avaliação das actividades de comunicação com as rádios comunitárias locais e 

adolescentes repórteres, responsáveis para produção e disseminação de conteúdos nas rádios 

comunitárias   parceiras. 

O objectivo principal da missão, consiste em avaliar o conhecimento dos adolescentes em  técnica de 

produção e apresentação dos  programas radiofónicos sobre diferentes  temáticas do processo de 

construção da Paz nas suas comunidades. 

A visita realizada permite constatar a dinamicas dos jovens e adolescentes, desde realização da 

entrevista, redição de noticia, produção e apresentação do programa radiofónico e outras tecnicas 

jornalísticas.  

Portanto, constatou que jovens e adolescentes reuniram as  condições  de trabalhar nas suas rádios 

comunitárias. 

 

   

Sensibilização nas Escolas Privadas de Bissau 

No quadro do projecto de Consolidação da Conservação das Tartarugas Marinhas no Arquipélago dos 

Bijagós, financiado pela Fundação MAVA, executado pelo Instituto da Biodiversidade e das Áreas 

Protegidas (IBAP) em parceria com a ONG-Palmeirinha e Programa Tatô, realizou-se  de 16 a 22 de 

Maio do ano 2019, uma sessão de sensibilização em sete escolas primárias do Sector Autónomo de 

Bissau (Escola Básica SOS Herman Gmainer;  Cooperativa Escolar Domingos Ramos; Ensino Básico 

Darosa; Escola São Paulo; Escola Básica Madrugada; Escola Lássana  Cassama; e Escola Carmelita 

Pires),   sobre a importância ecológica, económica e social das tartarugas  marinhas.  

Durante a palestra  projectaram filmes sobre  viagens das tartarugas marinhas. Estes filmes  demonstram 

o ciclo de vida das tartarugas marinhas  bem como as dificuldades que enfrentam.  
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Transparência nas gestões de recursos  

Responsável de comunicação  da ONG PALMEIRINHA Suncar Pinto Sambu participou no atelier de 

estrutura de coordenação da Coligação Publicar o Que Você Paga da Guiné-Bissau (PQVP-G-B) no 

quadro da promoção das ações de sensibilização dos atores nacionais sobre transparência de gestão das 

industrias extrativas e outros recursos, levou a cabo nos dias 26 à 28 de Abril de 2019, em Djalicunda. 

O objetivo de encontro é reforçar a capacidade das organizações da sociedade civíl em matéria da 

monitorização de transparência na gestão de  Industrias Extrativas. 

Essa coligação mundial está constituído por mais de 50 países em todo mundo, rico em petróleo, gás 

natural e mineiros e foi criado para exigir  melhor gestão de riquezas provinientes de recursos naturais   A 

ideia de Publicar o Que Você Paga visa a aumentar a participação dos cidadãos no diálogo que congrega 

governos, empresas e sociedade civil que trabalha no sector  das industrias extrativos.  

 

Os temas apresentados no Atelier foram seguintes: 

- Missão e atividades da Agência de Gestão e de Cooperação – Senegal e Guiné-Bissau– Engenheiro 

Artur Silva; 

- As ações e experiência do  Grupo de Trabalho sobre petróleo e industrias Extrativas; 

- Perspectivas de exploração petrolífera e outros minérais  na Guiné-Bissau– PETROGIM E DG 

GEOLOGIAS MINAS; 

 - Campanha publicar o que você paga– objetivos e desafios– coordenador regional francófono Demba 

SEIDI; 

- Apresentação de relatório da Assembleia Geral de Dakar de coligação Publicar o Que Você Paga 

Demba Seidi; 

-Eleições dos membros para coordenação de coligação Publicar o Que Você Paga da Guiné-Bissau– 

tomada de posse. 

Direção executiva atual (PQVP-G-B)  

- Coordenador– LGDH– Sadjo Seidi, Vice-coordenador-SINJOTECS-Assana Sambu, Responsável de 

relações exterior-MNSCPDD-Mamadu Queta, Responsável de Administração e finanças– Tcherno Indjai, 

Responsável de Comunicação e informação-Nadel Sedi Mohamed Jaqueti, Encarregado do programa-

Nantinyam Lazaro Barbosa, Responsável de gênero e direitos humano Palmeirinha Suncar Pinto Sambu. 
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O mundo junta para um desafio da Educação ambiental 

A Guiné-Bissau realizou o V° Congresso Internacional da Educação Ambiental dos Países e Comunidade 

de Língua Portuguesa ( CPLP) e da Galiza incluindo Timor Leste de 14 a 18 de Abril de 2019 no 

belíssimo Arquipélago do Bijagós cujo tema Crise Ecológica e Migração : leituras e respostas da 

Educação Ambiental. 

Tchon di Budjugu acolhe 400 delegados, 250 nacionais e 150 internacionais  e mais 50 convidados. 

A ONG PALMEIRINHA campeão da comunicação educação  ambiental  desde 1992, através do apoio 

do seu parceiro a UNICEF, financiou a participação mais de 30 pessoas  principalmente rede de crianças 

e jovens jornalistas, parlamento infantil , adolescentes de São-Tome e Príncipe incluindo medias 

publicas, privadas e comunitária.   

A Guiné-Bissau foi ainda o único Pais com participação de maior número dos jovens no congresso 

internacional, essa inovação visa a dar voz as jovens que ajudarà fortalecer processo da  educação 

ambiental e contribuírem no espaço de tomada da decisão ambiental, a aproximação das comunidades 

lusófona e partilha de experiência e conhecimento sobre temas de atualidades que permitem traçar novos 

caminhos e encontrar novas direções , com vista a construção de sociedades ambientalmente 

responsáveis e socialmente mais justa 

 Foi dedicado um painel para as crianças e juventude da CPLP ministrada por Christine Jaumes 

( representante da UNICEF Guiné-Bissau), Maria Joao Correia ( associação Portuguesa de Educação 

Ambiental Portugal) Sebastiao Junior Tamba ( Parlamento Infantil da Guiné-Bissau.Bissau), 

Representante do encontro Infantojuvenil da CPLP. Dinamizador, Seco Sidibé ( Forum Infantojuvenil da 

CPLP/Republica de Minus di Hoje. 

 

Atividades realizadas no congresso 

-Intervenção musical do embaixador  da musica guineense Justino delegado interpretado bubaque Tchon 

di budjugu;  

-Apresentaram 11 eixos temáticos e  mais de 100 sessões de comunicações orais  de  diferentes 

personalidades, instituições e Países; 

- Apresentações de painéis pela comissão cientifica 

-Foram realizados Minicursos, Mesa redonda  e Café  com Posters; 

-Foram visitadas atividades de 8 comunidades  

 - Apresentação livros ambientais: 
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Proteja as aves migradoras  

 

No dia 12 de abril de 2019, a ONG PALMEIRINHA celebrou-se o dia Mundial das Aves Migradoras 

junto com Instituto da Biodiversidade e das Áreas Protegidas (IBAP), Floresta, Organização para 

Defesa e Desenvolvimento das Zonas Húmidas (ODZH), Gabinete de Planificação Costeira (GPC) e 

Universidade de Aveiro. O tema de celebração é proteja as aves: Plástico e Poluição seja a solução. 

Objectivo do evento é  nformar, sensibilizar criar reflexões aos jovens e ao público sobre importância 

das Aves Migradoras e aumentar a consciência em relação a diversidade de espécies das aves que 

utilizam corredores migratórias  sazonais entre diferentes continentes e na qual a Guiné-Bissau fazia 

parte. 

A celebração foi feita em três localidades nomeadamente Bissau,  Bubaque e Geta. Nessa realizaram as  

palestras para professores e alunos, sessões de cinema debate nas tabancas e debates radiofônicos nas 

Rádios nacionais. 

E sensibilizaram sobre diminuição de poluição por plástico que provoca milhares de mortes dos animais 

e até é tão prejudicial para saúde humana. Obviamente é impossível imaginar vida na terra sem 

plásticos, mas a Palmeirinha aconselhe usar menos matériais plásticos, separar lixos de plásticos e 

reciclar materiais plásticos para não contaminar os animais marinhos.  
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