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No dia 16 de junho de 2020 a ONG Palmeirinha com os seus parceiros o Instituto da
Biodiversidade e das Areas Protegidas (IBAP), Fundacao MAVA, PRCM, Programa TATO, UNICEF,
Rede das Criancas Jovens Jornalista (RCJJ) e Cruz Veremelha celebraram-se o dia das Tartarugas
marinhas e o dia das crianças africanas.
As celebrações têm objectivos principais sensibilizar às populações em gerais sobre importância de
proteção das tartarugas marinhas, dos direitos das crianças e de prevenção de COVID-19.
Para celebrar a data, Palmeirnha com os parceiros produziram videos sobre a conservação, esses vídeos
foram exibidos na TGB, no outdoor do chapa, no Ecrã Gigante do carro da cruz vermelha. Ainda foram
destribuidos 500 mascaras, 150 boletins sobre tartarugas marinhas, 12 T-shirt, emitidos spot sobre
divulgacao das leis das tartarugas marinhas nas Rádios privadas de Bissau e nas Rádios comunitárias.
Fizeram encenacão das as lavagens de maõs com água e sabão, alcool gel e uso coreto das mascaras.
As sensibilizações foram realizadas nas ruas de cidade de Bissau nas 05 localidades nomeadamente,
Rotunda de Baiana, 1 ﹾe 2 ﹾpassdeira, Espaço Verde e Feira de bairro Militar.
A celebração do dia Internacional das Tartarugas Marinhas consiste por serem uma das espécies que
viajam por todos os oceanos, assim sendo a sua conservação é um grande desafio devido às ameaças
provocadas principalmente pelas ações do Homem. Por isso a Palmeirinha com os seus parceiros têm
dedicado as suas ações de sensibilizações para preservação destas espécies ameaçadas de extinção.
As tartarugas marinhas desempenham papel muito importante no ecossistema e são considerados como
responsáveis pela manutenção do seu equilíbrio e também importante para as nossas vidas. Portanto
tartarugas marinhas merecem a proteção poís são o nosso património natural.
.
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A UNICEF assinou acordo de parceria com 25 Rádios nacionais atráves de ONG Palmeirinha para
periodo de 12 meses comecando 01 de maio 2019 a 31 de abril 2020.
O objectivo da parceria é realizar direitos das crianças e promover 16 Práticas Familiar Essências.
Para realização dessa actividade indicaram as seguintes Rádios: Radio Sol Mansi de Bissau, Jovem,
Capital FM, Voz do rio Cacheu, Kassumai, Balafon, Begene, Eva Suzana, Viva Bula, Corânica, Sol
Mansi Mansoa, Djalicunda, Pitche, Gandal, Sintcha Oco, Colinas de Boe, Bafata, Cambadju, Voz Paz de
Cacine, Lamparam, Educativa Voz de Tombali, Papagaio, Ndjérapa Có, Bombolom.
Durante este periodo as Rádios emitiram 11 spots com conteúdos diferente principalmente:
Abertura de novo postos de registo nascimento das crianças com 1438 saídas, campanha de vacinação
contra sarampo com 970 saídas, amamentação exclusiva e precoce com 1626 saídas, matricular as
crianças a partir de 6 anos de idade com 1516 saídas, VIH/SIDA com 1768 saídas, registo de nascimento
com 2517 saídas, Coronavírus com 2607 saídas, prevenção do Paludismo com 207 saídas, Direitos das
crianças com 63 saídas,nutrição com 08 saídas, Mutilação Genital Feminina com 42 saídas.
No mesmo contexto as Rádios produziram e emitiram 17 conteúdos dos programas nomeadamente, 24
Programas sobre Imunização, 22 Programas sobre amamentação, 08 Programas sobre Prevenção da
Desnutrição, 27 Programas sobre acesso a Educação, 30 Programas sobre Aprendizagem, 14 Programas
sobre Protecção contra a Violência, 13 Programas sobre Casamento Infantil, 20 Programas sobre registo
de Nascimento, 13 Programas sobre Livre de Defecação ao céu aberto, 29 Programas emitidos sobre
Direitos das criancas, 18 Programas sobre Paludismo, 22 Programas sobre VIH/SIDA, 28 Programas
emitidos sobre COVID-19, 09 Programas sobre Mutilação Genital Feminina, 07 Programas sobre
Lavagem das maos, 01 Programa, sobre importância de consulta pre-natal e 02 Programas sobre saúde
sexual reprodutiva.
Também as Rádios parceiras fizeram a cobertura de todos eventos especíais da UNICEF e publicaram
todos seus notas de imprensa, realizaram debates e magazines baseando nos conteúdos dos programas da
Unicef.
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A destribuição de TENDA MILDA comecou desde ano 2011 até 2020 são realizados três em três anos e
maio deste ano, a ONG Palmeirinha fazia parte da equipa técnica de campanha de destribuição de
TENDA MILDA no contexto de COVID-19.
A campanha de destribuição de tenda milda visa informar sobre a importância de uso e de dormir de
baixo de tenda milda.
Para realização dessa atividade Ministério de Saúde com parceiros ministraram na região de Cacheu a
formação para os técnicos de SIS, responsáveis de grandes endemias, enfermeiros Chefes dos Hospitais,
responsável de CECOME , responsável de Saúde Reprodutiva, Delegado Adjunto de Saúde de Cacheu,
Responsáveis das Áreas Sanitárias da Região de Cacheu, Agentes de Saúde Comunitária e Activistas.
Na formação de Formadores abordaram os seguintes temas:
1.Microplano consolidado no contexto de COVID 19;
2 Introdução e Generalidades sobre o Paludismo;
3. Mosquiteiro impregnado de longa duração de ação (MILDA), Vantagens do uso de TENDA MILDA,
demonstração da instalação e Mensagens chave;
4. Identificação dos beneficiários estratégias da campanha, constituição de equipas, tarefas das equipas,
funções dos supervisores, número de agregados a serem atendidos por dia por cada equipa;
As destribuicoes de Tendas Milda foram feitas pelas agentes de Saude Comunitaria e activistas de porta
a porta para cada agregado familiar.
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