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1.Enquadramento 

O Programa de Educação e Comunicação Ambiental “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.  

Este programa tinha como objectivo principal sensibilizar os alunos de idades 

compreendidas entre os 10 e os 14 anos sobre o seu meio ambiente imediato, 

aumentar-lhes conhecimentos sobre o seu meio ambiente e incitá-los a transmitir 

esses conhecimentos aos adultos através das informações concretas e fiáveis do 

boletim Palmeirinha. 

Para atingir os objectivos supracitados, a GAECA PALMEIRINHA adoptou as 

seguintes estratégias: 

 a concepção e a produção de materiais didácticos pedagógicos; 

 a animação e distribuição do boletim nas escolas situadas na zona costeira; 

 a formação de professores nas técnicas de animação e exploração do meio 

ambiente; 

 a formação dos jornalistas das rádios comunitárias no domínio da 

comunicação ambiental; 

 a produção e difusão de programas e emissões radiofónicas sobre 

problemáticas ambientais da zona costeira; 

 A GAECA PALMEIRINHA intervém em torno de 3 grandes vertentes: a vertente 

pedagógica, ambiental e socioeducativa. 

Em 2004, este programa transformou-se no Grupo de Apoio à Educação e 

Comunicação Ambiental, GAECA PALMEIRINHA. Esta organização tem como 

objectivo prosseguir as acções de educação e comunicação ambiental nas Áreas 

Protegidas e no seio da sociedade guineense, com vista a uma gestão e utilização 

durável dos recursos naturais e da biodiversidade da zona costeira da Guiné-

Bissau 

I. Missão Principal 

A missão da ONG Palmeirinha 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.  

 

II.  Visão  

A visão da ONG Palmeirinha tem por base uma política do ambiente virada 

para a conservação e utilização racional dos recursos naturais na qual o 
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cidadão é chamado a participar, pelo que a sua ação tende a ser assumida e 

a equivaler-se às do Estado.  

  

III. Objectivos  

 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;  
Promover a utilização de tecnologias melhoradas, a fim de permitir uma gestão 

racional dos recursos naturais; 

Promover a informação, formação e capacitação no domínio da Educação e 

Comunicação Ambiental no sector formal e informal. 

 

Editorial  

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. Apesar 

das crises políticas que abalaram o país, a direção executiva da ONG-Palmeirinha, 

em cumprimento dos objetivos que nortearam a criação da organização, 

estabeleceu várias parcerias nacionais e internacionais 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 que constituiu esta organização lidar 

com diferentes tipos de projectos e saber responder prontamente a todas as 

dificuldades que poderão surgir durante a execução dos mesmos. Por outro lado, a 

participação dos membros da direção executiva nas conferências e palestras a 

nível nacional e internacional contribuíram para um bom funcionamento da 

organização e da organização interna do mesmo.  

O Ano 2017 não foi dos melhores, mas permitiu a execução de três (3) projectos a 

nível nacional, através dos spots e programas radiofônicos nas rádios 

comunitárias, privadas e comerciais.  
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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 2017. Estes resultados foram conseguidos 
graças ao apoio técnico e financeiro do Programa Alimentar Mundial (PAM), Fundo 
das Nações para a Infância (UNICEF), Instituto da Biodiversidade e as Áreas 
Protegidas (IBAP) e Partenariado Regional Costeiro e Marinho da África Ocidental 
( PRCM). 
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Educação e Comunicação ambiental para a Gestão durável dos ecossistemas 

florestais no meio escolar e nas comunidades  

 

 Construção de fogões melhorados nas cantinas escolares das regiões de 

Bafatá, Oio, Gabu, Biombo e Quinara.  

 

                 

 

 

1. Título do Projecto: Projecto de construção de 215 fogões melhorados nas 

regiões de Bafata, Gabú, Biombo, Quinara  e Oio; 

1.1. Período de Execução: 6 meses 
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1.2. Objectivo Geral do Projecto:  

O objectivo geral do projecto é de contribuir para a segurança alimentar nos 

estabelecimentos escolares e para a preservação dos ecossistemas florestais.   

 1.3. Objectivo Especifico do Projecto 

1. O projecto visa reduzir a taxa da utilização de lenhas nas cantinas escolares  

2. Reduzir a emissão de dióxido de carbono e proteger a saúde das mulheres que 

preparam comida para os alunos nos estabelecimentos escolares   

3. Lutar contra a Desertificação;  

4. Promover a utilização de fogões melhorados nas cantinas escolares;  

5. Sensibilizar os alunos, professores, pais e encarregados de educação para a 

necessidade de conservar os recursos naturais e a biodiversidade;  

6. Reforçar a consciência ambiental através da adopção de novas tecnologias 

(fogões melhorados). 

1.4. Actividades realizadas 

1. Construção de fogões melhorados; 

2. Capacitação dos membros de comités de gestão das cantinas escolares e 

professores em técnica de construção de fogões melhorados; 

3. Difusão de boas praticas no domínio da gestão dos recursos naturais nos 

estabelecimentos escolares; 

4. Realização de sessões de cinema e debate para o grande público; 

5. Distribuição de vídeos sobre fogões melhorados nas escolas; 

6. Transformação e valorização dos produtos agrícolas e florestais nas cantinas 

escolares; 

7. Plantação de moringa nos estabelecimentos escolares, para melhoria da dieta 

alimentar nas cantinas. 

1.5. Resultados atingidos 

Durante a vigência do projecto foram atingidos os seguintes resultados e 

indicadores: 

1.  Capacitados 350 professores e membros de comités de gestão das cantinas 

escolares em técnica de construção de fogões melhorados nas regiões de 

Bafatá, Gabu e Oio;  

2. Construídos 215 fogões melhorados nas cantinas escolares das 215 escolas 

da Região de Bafatá, Gabu , Oio, Biombo e Quinara;  

3. Reduzido o gasto de lenha nas cantinas escolares, duas vezes menos em 

relação ao fogão tradicional utilizado nas cantinas escolares;  

4. Reduzida a emissão de gases com efeito de estufa a 50% nas cantinas 

escolares;  

5.  Reduzido o esforço físico e preservação da saúde das 501 mulheres que 

preparam alimentos nos estabelecimentos escolares das 3 regiões (Oio, 

Bafatá e Gabu);  
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6. Produzidos 5 produtos florestais de diferentes  sabores (sumo natural de 

cabaceira, manga,fole,tambarina e ondjo); 

7. Transformados e valorizados  5 produtos agrícolas e florestais nas cantinas 
escolares das 18 escolas da Região de Bafatá (chocolate de mel, candja, tomate 
pelado, batata doce, lascada de mangas). 

1.6. Impacto do Projecto 

1. O aumento de conhecimento das populações sobre as vantagens dos fogões 

melhorados na redução do gasto de lenha na cozinha, na redução do esforço físico 

e do tempo a procurar lenha para cozinha. 

2. A preservação da saúde das mulheres e raparigas que diariamente fazem 

grandes distâncias a procurar lenha para a cozinha.   

3.As sessões de cinema e debate e formações realizadas no âmbito da construção 

de fogões melhorados permitiram às populações apropriarem-se desta nova 

tecnologia nas suas comunidades (saber e saber fazer).  

4. O reforço da consciência ambiental no seio da população em relação a utilização 

durável dos ecossistemas florestais para geração presente e futura;   

5.A redução da emissão de gases de efeito de estufa a 50% nas cantinas escolares. 

Actividades 
Realizadas 

Resultados 
Atingidos 

Indicadores Impactos Meios de 
verificação 

Capacitação dos 
membros dos comités 
de gestão das cantinas 
escolares e dos 
professores em 
técnica de construção 
de fogões melhorados; 
Construção de fogões 
melhorados; 
 

R.1.Capacitados 

professores e 

membros de 

comités de gestão 

das cantinas 

escolares em 

técnica de 

construção de 

fogões melhorados 

nas regiões de 

Bafatá, Gabu e Oio;; 

Ind 1. Ind 1.350 
professores e 
membros de comités 
de gestão das 
cantinas escolares 
capacitados. Os 
participantes 
aumentam 
conhecimento sobre 
as técnicas de 
construção de fogões 
melhorados 

Os 
participantes 
sensibilizados 
para 
adoptarem 
fogões 
melhorados 
nas suas casas;  

- Relatório de 
formação; 
 -Fotografias; 
-Lista nominal dos 
participantes. 
   

Construção de fogões 

melhorados; 

 

R2.1. Construídos 

fogões melhorados 

nas cantinas 

escolares das 215 

escolas da Região 

de Bafatá, Gabu, 

Oio, Biombo e 

Quinara 

R2.2. Reduzida a 

Ind 2: 215 fogões 
melhorados nas 
cantinas escolares 
das 215 escolas da 
Região de Bafatá, 
Gabu , Oio, Biombo e 
Quinara; 

A saúde das 
mulheres e 
raparigas que 
diariamente se 
deslocam a 
certas 
distâncias à 
procura da 
lenha para a 
cozinha é 
preservada.  
 A saúde dos 

- Relatório 
disponível ;  
-Fotos de fogões 
construídos; 
 -Lista nominal das 
escolas 
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emissão de gases 

de efeito de estufa a 

50% nas cantinas 

escolares 

R2.3. Reduzido 

esforço físico das 

mulheres 

cozinheiras; 

 R2.4. Reduzido o 

tempo que os 

alunos deveriam 

levar a procurar 

lenha para a 

cozinha; 

 R2.5. Reduzido o 

esforço físico e 

preservada a saúde 

das 501 mulheres 

que preparam 

alimentos nos 

estabelecimentos 

escolares das 3 

regiões (Oio, Bafatá 

e Gabu);  

R2.6.Reduzido o 
gasto de lenha nas 
cantinas escolares 
em relação ao fogão 
tradicional;  
 

ecossistemas 
florestais e a 
pressão sobre 
os mesmos 
melhorada; 

    

 Ind3:Volume de 
lenha nas cantinas 
escolares reduzido 2 
vezes menos 
 
 
 
 
 
 
Ind4: Ind4:Reduzido 
o gasto de lenha nas 
cantinas escolares 
duas vezes menos em 
relação ao fogão 
tradicional; 
 

 Stock de lenha nas 
cantinas escolares 
reduzido; 
 

Difusão de boas 
práticas no domínio 
da gestão dos recursos 
naturais nos 
estabelecimentos 
escolares;  
 

Produzidos e 
difundidos 
programas 
radiofónicos sobre 
o impacto dos 
fogões melhorados 
nas cantinas 
escolares  
 

4 programas 
difundidos na rádio 
comunitária de 
Bafatá  
 

Aumentado o 
conhecimento 
dos 
professores, 
alunos e 
membros de 
comités de 
gestão das 
cantinas 
escolares 
sobre a 
eficácia dos 

Disponibilidade de 
CDs de programas 
no arquivo  
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fogões 
melhorados  
 

Realização de sessões 
de cinema e debate 
para o grande público;  
 

Realizadas sessões 
de cinema e debate 
como forma de 
consciencializar as 
populações sobre a 
problemática ligada 
a má gestão os 
recursos florestais 
no meio ambiente 
circundante  
 

48 sessões realizadas 
nas escolas e 
comunidades locais  
 

O 
conhecimento 
dos alunos, 
comunidades e 
professores 
em relação ao 
funcionamento 
dos 
ecossistemas 
florestais é 
aumentado  
 

Relatórios, 
Fotografias  
 

Distribuição de vídeos 
sobre fogões 
melhorados nas 
escolas  
 

Realizada a 

distribuição de CD 

Um número de CDs 
distribuídos a 
pessoas de influência 
 

Conhecimento 
sobre tecnicas 
de construcao 
de fogões 
melhorados é 
aumentado 

Copias de CD 
disponivel 

Transformação e 
valorização dos 
produtos  
 

Transformados e 

valorizados  5 

produtos agrícolas 

e florestais nas 

cantinas escolares 

das 18 escolas da 

Região de Bafatá 

(chocolate de mel, 

candja, tomate 

pelado, batata doce, 

lascada de 

mangas). 

Produzidos 5 
produtos florestais 
de diferentes sabores   
 (sumo natural de 
cabaceira, 
manga,fole,tambarina 
e ondjo); 

As mulheres 
cozinheiras 
aumentam 
conhecimento  
 em tecnica de 
transformacao 
e conservcao 
de produtos 
agricolas e 
florestais não 
lenhosos 

Relatórios, 
fotografias e lista de 
presenças  
 

Plantação de moringa 

nos estabelecimentos 

escolares para 

melhoria da dieta 

alimentar nas cantinas 

Plantadas estacas 
de moringa nas 
escolas 

Um número de 
estacas de moringas 
plantadas em 5 
escolas das regiões 
de Oio e Bafatá  
 

Conhecimento 
sobre as 
utilidades de 
plnta de 
moringa na 
dieta 
alimentar nas 
cantinas 
escolares 

Relatório 
Lista de presença 
dos participantes 
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Educação e Comunicação para Promoção das 16 práticas familiares essenciais 
(PFE) e as normas sociais, ao nível comunitário e familiar em todas as regiões. 

 

Campanha da vacina Pólio no Sector Autónomo de Bissau- Fonte: Wilson da 

Gama/UNICEF 
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2. Projecto de  parceria à pequena escala entre o UNICEF e as rádios 

comunitárias, públicas e comerciais através da ONG PALMEIRINHA; 

2.1 Período de Execução: 12 meses 

2.2 Objectivo do Projecto   

1. Promoção da defesa dos direitos das crianças, através da informação e da 

consciencialização das famílias e da população em geral, ajudando a dar 

resposta às necessidades básicas da criança e ao seu pleno desenvolvimento;  

2. Promoção de boas práticas de alimentação do recém-nascido (0 - 6 meses) e da 

alimentação das crianças (6 - 24 meses);  

3. Prevenção do paludismo, através da promoção do uso de mosquiteiros 

impregnados  

4. Promoção de boas práticas de higiene e de saneamento (cólera); 

5. Promoção do abandono progressivo de práticas nefastas (casamento 

precoce,mutilação genital feminina, tráfico de menores, abuso e exploração 

sexual); 

6. Promoção do registo de crianças; 

7. Prevenção do VIH e de novas infecções nos jovens e adolescentes; 

8. Promoção da educação básica, com destaque para as campanhas informativas 

de massa sobre o início e o aumento da escolarização na idade certa (6 anos); 

9. 10.Mobilização a favor da vacinação (campanha e rotina); 

10. Apoiar de maneira integrada todas as campanhas circunstanciais; 

11.Contribuir para o reforço da capacidade técnica e financeira das 25 rádios 

parceiras.  

2.3 Actividades Realizadas 

1. Apresentação do projecto às instituições parceiras (directores das 25 Rádios) e 

assinatura de contrato de prestação de serviço;  

2. Gravação e reprodução de spots em CD e distribuição dos mesmos a todas as 

rádios parceiras;  

3. Difusão de spots em crioulo e nas línguas mais faladas localmente nas 25 rádios 

espalhadas em todas as regiões do país;  

4. Produção e difusão de programas radiofónicos e notas de Imprensas nas 25 

rádios; 

5. Capacitação dos pontos focais das 25 rádios parceiras. 

2.4 Resultados Atingidos 

Durante o primeiro trimestre, foram atingidos os seguintes resultados: 

1. Apoiada a campanha de vacina de pólio e da suplementação de crianças, assim 

como todo o esforço da vacinação de rotina. 

2. 90% das crianças foram vacinadas durante a campanha de pólio e da 

suplementação das crianças;  
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3. Aumentado o hábito de lavar as mãos com água e sabão nos 5 momentos 

críticos; 

4. Reforçada a consciência positiva dos adultos em relação a violação dos Direitos 

das Crianças; 

5. Aumentado o número de crianças registadas com a abertura do novo centro de 

registo de nascimento das crianças, nos Sectores de Buba, Farim e Catió;  

6. 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; 

7. Capacitados 45 pontos focais das 25 rádios parceiras sobre as 16 praticas 

essenciais e aumentado conhecimento sobre a missão e a visão do UNICEF no 

mundo; 

8. Os pais e encarregados de educação munidos de conhecimentos sobre 

consequências de casamento forcado e precoce e um determinado número dos 

pais abandonaram essas práticas nefastas; 

9. Os pais e encarregados de educação sensibilizados sobre início da Entrada da 

criança na escola a partir de 6 anos; 

10. Mudança de comportamento em relações as boas práticas de higiene e 

saneamento básico nas comunidades; 

11. 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 

para a mudança de comportamento das autoridades públicas, tradicionais e 

religiosas;  

12.  Capacitados 45 pontos focais das 25 rádios parceiras sobre as 16 práticas 

essenciais e aumentado o conhecimento sobre a missão e a visão do UNICEF no 

mundo;  

13. Os pais e encarregados de educação munidos de conhecimentos sobre as 

consequências do casamento forçado e precoce e um determinado número dos 

pais abandonaram essas práticas nefastas;  

14. Os pais e encarregados de educação sensibilizados sobre o início da entrada da 

criança na escola a partir de 6 anos;  

15. Mudança de comportamento em relações às boas práticas de higiene e 

saneamento básico nas comunidades;  

16. Mudança de comportamento relativamente à protecção do VIH SIDA;  

17. 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 de vacinação;  

18. Realizados 3 programas mensais de 30 minutos em cada uma das 24 rádios 

privadas, comerciais e comunitárias sobre temáticas das 16 práticas essenciais;  

19. Produzido e difundido um spot publicitário com 3 saídas por dia, sobre a 

abertura do novo centro de registo de nascimento das crianças, nos Sectores de 

Buba, Farim e Catió;  
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20. Difundidas 2 notas de Imprensa da UNICEF, uma, sobre os preparativos da 

realização das actividades do Sexto Inquérito aos Indicadores Múltiplos – MICS-

6 e a outra, sobre o Dia Mundial de Luta contra o SIDA ;  

21. Realizada a cobertura de 2 eventos organizados pela UNICEF;  

22.  Identificados os pontos focais das 25 rádios como colaboradores da ONG 

Palmeirinha para o seguimento da difusão dos spots e programas radiofónicos;  

23. Produzidos e difundidos spots sobre a prevenção de DST e HIV/SIDA, Direitos 

das crianças nas línguas Crioulo, Balanta e Sussu, na Rádio Voz de Paz-Cacine, 

com 5 saídas por dia e 3 saídas em línguas locais mais faladas;  

24. Apresentado um programa especial “Nossas Mãos, Nosso Futuro”, para 

assinalar o dia de lavagem das mãos; 

25.  Difundido spot sobre música relativa à lavagem das mãos;   

26.  Divulgado o Concurso para a Quarta edição do prémio “Jornalismo e Direitos 

Humanos”;  

27. As comunidades que praticam a mutilação genital feminina aumentam o 

conhecimento sobre as consequências das referidas práticas nefastas, 

declarando publicamente o seu abandono em algumas tabancas. 

 

Actividades Realizadas Resultados 
Atingidos 

Indicadores Impactos Meios de 
verificação 

Apresentação do 
projecto às instituições 
parceiras (directores das 
25 Rádios) e assinatura 
de contrato de prestação 
de serviço.   
.  

Informados aos 
directores das rádios 
de nova parceria 
para um período de 
12 meses  
 

Celebrada 
nova parceria 
entre a 
UNICEF e as 
25 Rádios, 
através da 
ONG 
Palmeirinha 
 

Conhecimento 
da existência de 
nova parceria 
entre a UNICEF 
e as rádios 
comunitárias, 
comerciais e 
privadas; 
  
A existência de 
contrato de 
prestação de 
serviço para 
melhor 
desempenho 
das obrigações 
das rádios 
parceiras  
 

Acta das reuniões 
Fotografias Cópia de 
contrato de 
prestação de serviço.   
 

Gravação e reprodução 
de spots em CD e 
distribuição dos mesmos 
a todas as rádios 
parceiras;  
 

Gravados e 
reproduzidos spots 
da rádio  
 

250 CD 
gravados e 
distribuídos 
às rádios  
 

Acesso aos CDs 
para difusão de 
informações e 
sensibilização 
para mudança 
de 
comportamento 
em relação a 

Cópias de CDs 
disponíveis  
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temáticas 
produzidas   
 

Difusão de spots em 
Crioulo e nas línguas 
mais faladas localmente 
nas 25 rádios  
 

Produzidos e 
difundidos spots da 
rádio 
 

6 spots da 
rádio 
produzidos e 
difundidos  
 

Conhecimento 
da população 
aumentado em 
relação aos 
spots 
difundidos  
 

Cópias de CDs spots 
registados e 
arquivados  
 

Produção e difusão de 

programas radiofónicos 

e Notas de Imprensas nas 

25 rádios; 

Produzidos e 

difundidos 

programas 

radiofónicos 

3 Programas 
radiofónicos  
difundidos 

 Cópias de CD 

registrados 

Capacitação dos pontos 

focais das 25 rádios 

parceiras. 

Capacitados pontos 

focais das rádios 

comunitárias 

Capacitados 
45 pontos 
focais das 25 
rádios 
parceiras 
sobre as 16 
práticas 
essenciais e 
aumentado o 
conhecimento 
sobre a 
missão e a 
visão da 
UNICEF no 
mundo  
 

Os jornalistas 
aumentam 
conhecimento 
sobre as 16 
práticas e a 
missão e a visão 
da UNICEF na 
Guiné-Bissau  
 

Cópia de relatório 

disponível 

Fotografias 

disponíveis 

Educação e Comunicação ambiental para a valorização dos produtos agrícolas e 

florestais não lenhosos nas cantinas escolares 
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3.Titulo do Projecto Valorização dos produtos agrícolas e florestais não lenhosos 

nas cantinas escolares  
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3.1 Período de Execução: 2 meses 

3.2 Objectivo do Projecto:Valorizar os produtos agrícolas e florestais não 

lenhosos para diversificar a dieta alimentar nas cantinas escolares e sua 

comercialização. 

3.3. Zona de localização: Região de Bafatá e Sector Autónomo de Bissau. 

3.4. Beneficiários: Alunos, pais e membros de comités de gestão das cantinas 

escolares e Jovens católicos de Paróquia de Bra. 

3.5.Atividades realizadas 

Capacitação das mulheres e alunas em técnica de transformação e valorização dos 

produtos agrícolas e florestais não lenhosos; 

Capacitação dos jovens da Paróquia São João Baptista de Brá em técnica de 

produção de sumos naturais; 

Produção dos  produtos florestais de diferentes  sabores (sumo natural de 

cabaceira, manga,fole,tambarina e ondjo); 

Transformação  e valorização dos produtos agrícolas e florestais nas cantinas 
escolares das 18 escolas da Região de Bafatá (chocolate de mel, candja, tomate 
pelado, batata doce, lascada de mangas). 

3.7. Resultados atingidos 

- a capacitação de 554 mulheres em 18 escolas em técnica de transformação dos 

produtos agrícolas e florestais não lenhosos; 

- o aumento de conhecimento em técnica de preparação e transformação de 

produtos florestais não lenhosos em sumos naturais de farroba, cabaceira e fole, 

tambarina; 

- a produção de 712 garrafas de sumos naturais de diferentes sabores (fole, 

farroba, tambarina, ondjo e cabaceira); 

-a produção de 5 produtos agrícolas nas cantinas escolares 

- a capacitação de 30 jovens católicos da Paróquia de São João Baptista de Bra em 

técnica de produção e comercialização dos produtos florestais não lenhosos  

3.8. Impacto do projecto 

Os grupos alvos aumentaram conhecimento em técnica de transformação e 

conservação dos produtos agrícolas e florestais não lenhosos nas cantinas 

escolares;  

-o envolvimento dos jovens católicos no processo de transformação e valorização 

dos produtos florestais não lenhosos na sua Paróquia. 
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II.Desenvolvimento de actividades 

Atividade 1: Sessão de cinema e debate, uma inovação pedagógica 

Com o objetivo de reforçar a consciência ambiental no seio da população em 

relação à gestão durável dos recursos naturais e da biodiversidade, a ONG 

PALMEIRINHA, em colaboração com os guardas do Parques Natural do Rio Cacheu 

e de professores, realizou 27 sessões de cinema e debate nas escolas e nas 

comunidades residentes nas regiões de Oio, Bafata e Gabu. 

 

Os filmes foram exibidos perante a atenção de todos os participantes, 

acompanhados com a abertura de conferências para a intervenção livre de 

participantes, de forma a darem as suas opiniões. Em todas as tabancas visitadas, 

os participantes mostraram-se comovidos com esta prática que não beneficia o 

governo, apenas as populações. Realçaram o papel da planta que é alvo da 

discriminação na medicina tradicional no litoral, mas com clara convicção de que 

esta prática irá trazer graves consequências ambientais, levando a um 

desequilíbrio grave nos ecossistemas faunístico, florístico e climático.  

Em relação ao filme sobre o impacto dos fogões melhorados na saúde humana e 

ambiental , os participantes chegaram à conclusão que este documentário 

contribuiu para o aumento do conhecimento das populações sobre as vantagens 

dos fogões melhorados na redução do gasto de lenha na cozinha, na redução dos 

esforços físicos dos alunos e cozinheiras e no tempo à procura de lenha para a 

cozinha, na preservação da saúde das mulheres e raparigas que diariamente se 

deslocam à procura da lenha para a cozinha e na redução da emissão de dióxido de 

carbono nas cantinas escolares.    
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Sessão de cinema e debate na escola primária de Gambiel sobre o impacto 

dos fogões melhorados nas cantinas escolares 

 
Sessão de cinema e debate sobre a deflorestação e o seu   impacto nas 

alterações climáticas. 



20 
 

Atividade 2: Construção de fogões melhorados 

Com vista a reduzir a taxa de utilização de lenha nas cantinas escolares, reduzir a 

emissão de dióxido de carbono, proteger a saúde das mulheres que preparam a 

comida para os alunos nos estabelecimentos escolares, lutar contra a 

desertificação e  promover a utilização de fogões melhorados nas cantinas 

escolares, a ONG Palmeirinha com o apoio financeiro do Programa Alimentar 

Mundial (PAM) na Guiné-Bissau, introduziu nos estabelecimentos escolares das 

regiões de Oio, Bafatá, Gabu, Quinara e Biombo  221 fogões melhorados. 

 

A construção dos referidos fogões contou com apoio dos técnicos da ONG 

Palmeirinha em colaboração com os guardas do Parque Natural dos Tarrafes do 

Rio Cacheu e do Parque Natural das Lagoas de Cufada e em colaboração com os 

poderes tradicionais, as comunidades e os professores das escolas das regiões de 

Oio, Bafatá, Gabu, Quinara e Biombo.   
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Tabela n 1: Fogões melhorados construídos nas cantinas escolares das 

regiões de Bafatá, Oio e Gabú. 

Nº Regiões  Sectores Nº de fogões construídos 

1 GABÚ 

Pitchi 17 
Gabú 12 
Boé 05 
Sonaco 10 
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Pirada 16 

2 OIO 
Mansaba 09 
Bissorã 37 

3 BAFATÁ 

Ganadu 10 
Contubuel 05 
Xitole 09 
Bambadinca 13 
Bafatá 18 
Cossé 06 

 Quinara   
 Biombo   

4 TOTAL 167 
 

Atividade 3: Programas radiofónicos 

Com o objetivo de promover a mudança de comportamentos e atitudes em relação 

à sobrevivência das crianças, a ONG Palmeirinha e as rádios parceiras, de mãos 

dadas, produziram e difundiram programas radiofónicas sobre diferentes 

temáticas, tais como:  

-Programa radiofónico sobre os Direitos das Crianças “Direito à Educação”;  

- Programa radiofónico sobre a saúde reprodutiva- Programa radiofónico sobre a 

saúde reprodutiva; 

-Programa radiofónico sobre a proteção e utilização racional dos recursos naturais 

e da biodiversidade;   

-Programa radiofónico sobre a cultura da Paz; -Programa radiofónico sobre 

educação básica, com destaque para as campanhas informativas de massa sobre o 

início e o aumento da escolaridade na idade certa aos 6 anos; - Programa 

radiofónico sobre a importância da vacina;   

-Programa radiofónico sobre promoção de boas práticas de alimentação do recém-

nascido de 6-24 meses;   

-Programa radiofónico sobre a utilização das latrinas e saneamento básico;  

-Programa radiofónico sobre a prevenção do IST e do VIH/SIDA;  

- Programa radiofónico sobre a lavagem das mãos com água corrente e sabão;   

- Programa radiofónico sobre a nutrição do recém-nascido após a nascença;  

- Programa radiofónico sobre a amamentação exclusiva;   

- Programa radiofónico sobre o trabalho Infantil na Guiné-Bissau e a importância 

da Convenção dos Direitos da Criança;   

- Programa sobre a necessidade dos pais e encarregados de educação inscreverem 

os seus educandos com a idade de 6 anos na escola;  



23 
 

- Programa radiofónico sobre a mutilação genital feminina nas crianças;   

- Programa radiofónico sobre o papel dos pais e encarregados de educação sobre o 

retorno dos seus educandos às salas de aula;  

 -Programa sobre delinquência na adolescência;  

3.2. Magazine informativo difundido 

-Produzido um magazine informativo sobre casamento forçado e precoce; 

-Produzido um magazine informativo sobre Dia Mundial de Luta Contra SIDA; 

-Produzido e difundido um magazine informativo sobre a restituição da formação 

dos pontos focais em Djalicunda-Radio Capital FM. 

3.3. Música difundida 

Difusão da música de Fátima Tchuma Bari sobre amamentação, consumo de água 

desinfetada com Cloro, direito das crianças a educação. 

3.4. Eventos Especiais difundidos 

Foram difundidos os seguintes eventos: 

- a edição especial sobre a celebração dos 28 anos da adopção da Convenção sobre 

Direitos das Crianças; - a edição especial sobre o acto oficial da campanha nacional 

integrada da vacinação contra a Pólio, suplementação Vitamina A e desparasitação 

com Mebendazol; - a cobertura do evento sobre djumbai relativo ao casamento 

forçado e precoce na Casa dos Direitos em Bissau; -a edição especial sobre o 

Décimo Quinto Fórum sobre Nutrição da CEDEAO.  

3.5.Debate radiofónico 

Foi realizado um debate radiofónico sobre o Dia Mundial do SIDA na Rádio 

Comunitária de Pitche, com a participação de técnicos da área, representantes dos 

jovens e representante das mulheres.  

Estes temas contribuíram para o aumento do conhecimento dos familiares, 

autoridades locais e tradicionais, em relação às normas nacionais e internacionais 

para a defesa das crianças, assim como das práticas nefastas (casamento forçado e 

precoce, mutilação genital feminina), e na mudança de comportamentos e atitudes 

em relação à protecção das crianças;   

Actividade 4: Spots publicitários 

Para melhor reforçar a tomada da consciência dos chefes familiares, políticos, 

religiosos em relação à sobrevivência das crianças, foram produzidos e difundidos 

spots publicitários sobre diferentes temas, nomeadamente:  
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- spots sobre a abertura do novo centro de registo de nascimento de crianças nos 

sectores de Farim, Buba e Catió ((3 saídas/diárias);   

spots sobre o início da entrada da criança na escola a partir de 6 anos (3 

saídas/diárias; -spots sobre o Dia Mundial da lavagem das mãos (3 saídas/diárias;   

- spots sobre a campanha de vacina de pólio (3 saídas/diárias);  

 - Notas de imprensa sobre preparativos rumo a sexta ronda do inquérito aos 

Indicadores Múltiplos-MICS 6 (1 nota x 24 rádios)   

 -Notas de imprensa sobre o Dia Mundial de Luta contra SIDA (1 nota x 24 rádios);   

- Notas de imprensa sobre preparativos rumo a sexta ronda do inquérito aos 

Indicadores Múltiplos-MICS 6 (1 nota x 24 rádios);  

 -Notas de imprensa sobre Dia Mundial de Luta contra SIDA (1 nota x 24 rádios)  

Tabela nº 2: Spots e programas radiofónicos emitidos 

Quantidade de 
spots em crioulo 
produzido 

Número de Spots 
emitidos 

Número de NOTA 
DE IMPRENSA 
emitidas 

Número de 
programas 
radiofónicos 
emitidos 

 
 1 

Emitidos 6480 
Spots sobre a 
abertura de novo 
centro de registo de 
nascimento das 
crianças nos 
sectores de Farim, 
Buba e Catió ((3 
saídas por x90 dias 
x 24 rádios 
parceiras) 
 
 

Emitidas 24 notas 
de imprensa sobre 
preparativos rumo 
a sexta ronda do 
inquérito aos 
Indicadores 
Múltiplos-MICS 6 
(1 nota x 24 rádios) 
 
Emitidas 24 notas 
de imprensa sobre 
Dia Mundial de Luta 
contra SIDA 
(1 nota x 24 rádios) 

Produzidos 36 
programas 
radiofônicos (72 
emissões radiofónicas)  

 
1 

Emitidos 4320 
Spots sobre início 
da Entrada da 
criança na escola a 
partir de 6 anos 
(3 saídas por dia x 
60 dias x 24 rádios) 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
1 

Emitidos 360 
spots sobre dia 
Mundial de lavagem 
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das mãos (3 saídas 
por dia x 5 dias x 24 
rádios parceiras 
 
 

 
1 

Emitidos 504 
spots sobre a 
campanha de 
vacina de pólio 
(3 saídas x 7 dias x 
24 rádios parceiras) 
 

 

  

1  

Actividade 5: Capacitação em técnica de construção de fogões melhorados das 

cantinas escolares. 

De Fevereiro a Junho de 2017, foram realizadas 13 sessões de capacitação para os 

professores e membros de comités de gestão de cantina escolar nas escolas 

primárias da região de Oio, Bafatá e Gabú em técnica de construção de fogões 

melhorados e contou com a participação de 350 pessoas.   

 

Durante as sessões de capacitação foram desenvolvidos os seguintes módulos: 

Modulo I:Como construir o fogão melhorado? 

Modulo II: O impacto dos fogões melhorados na redução da lenha na cozinha e da 

emissão de dióxido de carbono nas cantinas escolares 

Modulo III: Projecção de um vídeo sobre as diferentes etapas da construção de 

fogões melhorados.  
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Atividade 6: Capacitação em técnica de construção de fogões melhorados 

familiares 

No âmbito da parceria com a ONG Bosque y Comunidades, a equipa técnica da ONG 

Palmeirinha realizou uma sessão de capacitação para as mulheres de Imbune em 

técnica de construção de fogão melhorado familiar. Participaram na referida 

formação 16 mulheres e 10 jovens. 

 

Esta formação permitiu aos participantes dominarem a técnica de construção de 

fogões melhorados familiares, por isso, hoje sob a iniciativa desta associação 

feminina, conseguiram introduzir 30 fogões melhorados familiares em muitas 

casas.  

Em relação aos jovens capacitados nesta técnica, hoje são grandes construtores 

dos fogões melhorados das cantinas escolares bem como os fogões melhorados 

familiares em Imbune, prestando excelentes serviços aos outros parceiros de 

desenvolvimento.  

. 
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Actividade 7: Reforço de capacidade dos Diretores das escolas em técnica da 

plantação da moringa 

No âmbito do reforço da capacidade dos professores no domínio da plantação de 

moringa nas escolas, foram realizadas duas sessões de formação nos dias 18 e 19 

de Agosto de 2017. Participaram na referida formação os diretores das escolas do 

Sector de Bissorã e Bafatá.  Os temas desenvolvidos articularam-se em torno dos 

seguintes pontos: (1) vantagens da moringa para saúde humana; (2) papel das 

raízes e folhas de moringa; (3) técnica de plantação da moringa.  A formação 

permitiu aumentar o conhecimento dos participantes sobre a importância da 

planta moringa na nutrição, na farmacopeia e na proteção do solo.  

Participaram na referida formação 34 diretores das escolas das regiões de Oio e de 

Bafatá. Depois da formação, os diretores receberam estacas da planta moringa 

para plantarem nas escolas, onde leccionam. No final da formação, foi dada 

também a instrução para que todos os diretores informassem os responsáveis das 

cantinas escolares para plantarem a planta moringa nos seus quintais durante o 

período da chuva.   
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Imagens da sessão de capacitação 

em Mansaba 

Atividade 8: Capacitação em técnica de transformação e valorização dos produtos 

agrícolas e florestais não lenhosos nos estabelecimentos escolares 

 

Com o objetivo de valorizar os produtos agrícolas e florestais não lenhosos, 

reforçando deste modo a dieta alimentar dos alunos através da cantina escolar, a 

ONG Palmeirinha realizou sessões de formação em técnicas de transformação e 

conservação dos produtos agrícolas, em 18 escolas situadas na Região de Bafatá, 

entre os dias 27 de Junho a 9 de Julho de 2017. 

A formação tinha como objetivo capacitar 600 pessoas (membros dos comités de 
gestão escolar, professores, mães de alunos, jovens e alunos) em técnicas de 
transformação e valorização dos produtos agrícolas, tais como: tomate, mangas, 
chocolate de amendoim (mancarra) com mel, candja e djagatu, compotas de 
manga, papas de batata doce, saladas de fruta, para uma dieta alimentar mais 
equilibrada nas cantinas escolares. 
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 A realização destas sessões de formação permitiu atingir os seguintes resultados e 
indicadores: 

1.Os formandos aumentam conhecimentos em técnicas de transformação e 
conservação dos produtos agrícolas, a fim de reforçar a dieta alimentar nas 
cantinas escolares; 

2.Capacitadas 519 pessoas, entre as quais os membros do comité de gestão escolar, 
professores e alunos; 

3.Produzidos 38 frascos de compota de mangas, 47 frascos de lascas das mangas, 

19 frascos de chocolate de amendoim (mancarra) com mel; 22 frascos de tomate 

em polpa; 13 frascos de djagatu e candja, 14 frascos de sumo natural pasteurizado 

e 16 frascos de papa de batata (puré). 
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Os cinco produtos agrícolas locais produzidos durante a sessão da capacitação com 

as mulheres que preparam alimentos nas cantinas escolares. 

 

 

Ainda no âmbito desta actividade, a ONG Palmeirinha realizou uma sessão de 

capacitação em técnica de transformação e valorização dos produtos florestais não 
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lenhosos para os jovens católicos da Paróquia São João Baptista de Bra, onde 

participaram 30 jovens.  

 

 

Produtos agrícolas e florestais transformados pelos jovens católicos da Paróquia 

São João Baptista de Bra -Foto Carla Nicolau Mendes-Marketing/Comunicação. 

 



32 
 

 

 

Actividade 9: Capacitação no domínio da Educação e Comunicação sobre as boas 

práticas da Gestão dos Recursos Naturais 

Apesar da exploração mineral ainda ser incipiente na Guiné-Bissau, há actividades 

de prospecção que já decorrem há vários anos em quatro áreas principais. Os 

recursos em causa são as areias pesadas de Varela, a bauxite de Boé, os fosfatos de 

Farim e o petróleo na região dos Bijagós. As próprias actividades de prospecção já 

causaram, em alguns casos, impactos ambientais que preocupam as comunidades, 

mas é, sobretudo, a preparação para o início da exploração que inquieta as 

populações que vivem próximas das zonas de exploração. A exploração pode 

implicar impactos para o ambiente; saúde humana; impactos económicos, como a 

destruição de bolanhas ou hortas de caju; impactos sociais, como a destruição de 

florestas sagradas e, no caso mais extremo, reassentamentos das populações. 

Assim, a questão da exploração dos recursos constitui, de facto, um problema real 

para várias populações que, na Guiné-Bissau, se encontram próximas de zonas de 

prospecção e exploração. É nesse contexto que foi realizada uma sessão de 

formação para a Geração Nova de Tininguena e associações juvenis provenientes 

das zonas de exploração dos recursos naturais, a fim de aumentarem 

conhecimentos em técnicas de animação, educação ambiental e boas práticas de 

gestão dos recursos naturais.   

 

A formação tinha como objetivo reforçar o conhecimento dos formandos no 

domínio das técnicas de animação de educação ambiental e boas práticas da gestão 

dos recursos naturais (minas e a biodiversidade), contribuindo para que a 

exploração desses recursos respeite os três pilares: social, económico e ambiental. 
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A formação decorreu nas instalações da Tininguena, nos dias 18 a 19 de Fevereiro 
de 2017. 

Um crédito de 5 horas foi atribuído diariamente, totalizando assim 10 horas de 
formação em técnicas de animação de educação ambiental e boas práticas de 
gestão dos recursos naturais (minas e a biodiversidade). 

Participaram na referida formação 16 formandos. 

A formação em técnicas de animação de educação ambiental e boas práticas de 
gestão dos recursos naturais (minas e a biodiversidade) articulam-se em torno dos 
seguintes temas: 

1.Situação das minas no país: 

1.1. Fosfato de Farim; 

1.2 Bauxite de Boé; 

1.3. Areia Pesada de Varela; 

1.4. Petróleo. 

2. Conceito Educação ambiental, objetivos e Agenda 21: 

2.1. As florestas, causas da degradação e suas consequências; 

2.2. Pesca Responsável. 

 

Esta formação foi considerada positiva na medida em que facultou aos formandos 
as técnicas de animação ambiental e boas práticas de gestão dos recursos naturais 
disponíveis no meio ambiente. 

Ainda, com esta formação, os participantes aumentaram os conhecimentos sobre 
os impactos positivos e negativos que possam advir da exploração dos quatro 
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minérios disponíveis nas localidades de Varela, Farim, Boé e Arquipélago dos 
Bolama e Bijagós. 

Os suportes pedagógicos utilizados durante a formação facilitaram a troca de 
experiências entre o formador e os formandos, permitindo o aprofundamento dos 
temas ministrados. 

Os participantes dotados de conhecimento em técnicas de animação ambiental 

serão capazes de replicarem as suas experiências em matéria de sensibilização e 

informação junto das populações das zonas da exploração dos minérios, incitando 

as mesmas no sentido de exigirem às empresas que utilizem as boas práticas de 

exploração desses recursos.  

Actividade 10: Produção de um filme sobre a gestão de lixo nas tabancas de 

Buba, Nhala e Bubatumbo (Parque Natural das Lagoas). 

No âmbito do projecto “Gestão do Lixo no Parque Natural das Lagoas de Cufada”, a 

ONG Palmeirinha, em colaboração com o PRCM, produziu um documentário para a 

capitalização do referido projecto. O impacto deste documentário contribuiu no 

aumento de conhecimento das populações residentes na cidade de Buba, nas 

tabancas de Nhala e de Bubatumbo sobre as vantagens e desvantagens dos lixos 

orgânicos e não orgânicos para a saúde humana e dos animais halieuticos. Outro 

impacto deste documentário é que permitiu a ONG Palmeirinha divulgar o referido 

projecto na sub-região, durante o Fórum do PRCM que teve lugar na República da 

Guiné-Conakry de 23 a 27 de Outubro de 2017.  

 

Atividade 11: Participação no IV Congresso Internacional da Educação 

Ambiental dos Países e das Comunidades da CPLP. 

O IV Congresso Internacional da Educação Ambiental dos Países e das 

Comunidades da CPLP teve lugar em São Tome e Príncipe, no mês de julho de 
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2017. Durante o evento, o Senhor Nicolau Mendes, Diretor Executivo da ONG 

Palmeirinha apresentou uma comunicação sobre a experiência da Guiné-Bissau no 

domínio de Educação Ambiental para a gestão e utilização durável das florestas, 

através da introdução de fogões melhorados nas cantinas escolares. Este projecto 

foi financiado pelo Programa Alimentar Mundial na Guiné-Bissau, para as regiões 

de Oio, Bafatá e Gabú.  

        

 

Os futuros ambientalistas são-tomenses 

  

De informar que o próximo V Congresso Internacional da Educação Ambiental dos 

Países e das Comunidades da CPLP será realizado na Guiné-Bissau, na Ilha de 

Bubaque, em 2019.  

 Atividade 12: Participação no Fórum PRCM 
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Sob o lema “Investir na resiliência costeira para um futuro prospero na África 

Oeste”, teve lugar de 23 a 27 de Outubro de 2017, na República de Conacri a “Nona 

Edição do Fórum Regional Costeiro e Marinho”. A cerimónia de abertura foi 

presidida por Sua Excelência o Primeiro Ministro da República da Guiné-Conacri.  

 

 

Durante o Fórum, foram debatidos alguns temas de grande importância no 

domínio de Conservação, tais como: (1) a Economia Azul; (2):Balanço e 

perspectivas do PRCM; (3):MANGROVES DAY (WABICC) e Ateliers. 
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No fórum foi apresentado um documentário sobre projeto Gestão de Lixo no 

Parque Natural das Lagoas de Cufada aos presentes. Este filme foi produzido no 

âmbito do referido projeto financiado pelo PRCM, pela ONG Palmeirinha, com 

apoio da Televisão de Klele. 

Actividade 13.Seguimento e avaliação das actividades do projecto. 

Durante a vigência deste projecto, a equipa técnica da ONG Palmeirinha efetuou 

missões de acompanhamento e de avaliação do funcionamento dos fogões 

construídos. Entretanto, durante este período, foram realizadas 9 missões de 

acompanhamento e seguimento nas diferentes escolas das regiões de Bafatá, Gabú 

e Oio. As missões realizadas, permitiram à coordenação do projecto constatar, in 

loco, o estado físico dos fogões melhorados, a sua eficácia na redução da lenha e as 

dificuldades encontradas na utilização dos mesmos, nomeadamente:  

1.O uso da lenha em grande quantidade em alguns fogões, criando pequenas 

fendas;    

2. O não funcionamento de todos os buracos de alguns fogões, por falta ou 

insuficiência das panelas na cozinha.   

Em relação ao impacto dos fogões melhorados na redução do consumo de lenha, 

algumas cozinheiras entrevistadas durante a missão de seguimento e de avaliação, 

confirmaram que os fogões melhorados gastam menos lenha em relação ao fogão 

tradicional. A construção dos fogões melhorados nas cantinas escolares permitiu 

às cozinheiras passarem a utilizar roupas limpíssimas durante a cozinha, porque 

estes fogões não libertam grande quantidade de fumo durante a preparação de 

alimentos nas cantinas escolares.    

 Actvidade 13.1:Participação nas actividades dos parceiros locais  

Neste ano, a ONG-Palmeirinha participou em várias actividades desenvolvidas 

pelos seus parceiros locais, conforme indica a tabela: 

No Eventos dos parceiros Organização 
Data da 

realização 
Local 

1 Dia Intenacional da 
Biodiversidade 

IBAP 22/05/2017 
Embaixada do 

Brasil 
2 Acto Central da 

comemoração do Dia 
Mundial do Ambiente 

Ministério do Ambiente 
e Desenvolvimento 

Sustentável 
05/06/2017 Palácio do Governo 

3 Sessão de Restituição do 
Diagnóstico sobre a 

exploração dos recursos 
florestais (Projecto de 

Gestão Transparente de 
Recursos Sustentáveis) 

TININGUENA 30/05/2017 
Sede da 

TININGUENA 

4 Encontro de 
Planificação da 

Estratégia Nacional 
INASA 02/06/2017 

INASA-03 de 
Agosto 
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Integrada de 
Comunicação e 

Promoção da Saúde 
2017-2021 

5  Atelier de 
Capacitação do processo 
de Mapeamento de Rede 

INASA 
27 e 

28/07/2017 

 
Hotel Ancar 

6 Segunda Edição da 
Escola Nacional do 

Ambiente 

Núcleo Social Rasta 
Turpeça 

30/07 à 
05/08/2017 BUBA 

7 Celebração do Dia 
Mundial das Zonas 
Húmidas 

MONTE ACE ONGD 
02/02/2017 

PARQUE EUROPA 
LAGOA NBATONHA 

9 Revisão Semestral do 
Programa Advocacia, 
Comunicação e 
Parcerias 

UNICEF/PALMEIRINHA 

 
10/07/2017 

SEDE DO IBAP 

10 Retiro sobre 
Planificação da 

Estratégia Nacional 
Integrada de 

Comunicação e 
Promoção da Saúde 

2017-2021 

INASA 
12 a 14-07-

2017 
HOTEL UAC 

11 Jornada sobre Dia 
Mundial da Água 

MONTE ACE ONGD 22/03/2017 
SEDE DO IBAP 

12 Apresentação de dados 
e Avaliação de 

resultados da vacina 

 
MCS 27/07/2017 

Programa da 
Vacina Avançada 

(PVA-3 de Agosto) 
13 Encerramento do 

Projecto (Gestão 
sustentável dos 

recursos florestais do 
PNTC) 

MONTE ACE ONGD 26/07/2017 SEDE DO IBAP 

14 Reunião da Concertação 
com os Membros 

RECEPT-GB 11/08/2017 RECEPT-GB 

 

Atividade 14: Elaboração dos projetos 

 

14.1. Projetos na Lista C 

Em 2017, foram executados os seguintes projetos: 

1.Projecto construção de fogões melhorados nas regiões de Bafatá, Gabu e Oio, 

Quinara e Biombo. 

Este projeto foi financiado pelo Programa Alimentar Mundial (PAM) na Guiné-

Bissau para o período de 10 meses. 
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2.  Projeto de parceria entre o UNICEF e as rádios comunitárias através da ONG 

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 do País. 

14.2. Projectos na Lista B 

1.Projecto Educação Ambiental no Parque Nacional Marinho João Vieira e Poilão 

Este projecto será financiado pela MAVA. A execução das actividades do referido 

projeto está prevista a partir de Janeiro de 2018, com a duração de 36 meses. 

14.3. Projectos na Lista A 

1.Apoio à sensibilização das 50 comunidades da Região de Quinara em relação aos 

riscos da migração irregular; 

2. 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. 

3.Projeto à sensibilização e mobilização da população das 20 tabancas (Batamba-
Madina de Baixo) da Região de Quinara para reabilitação das pistas rurais. 
 

18. FUND RAISING 

1. Consultoria em técnica de transformação e valorização dos produtos 

agrícolas e florestais nas cantinas escolares da região de Bafatá; 

 

2. Consultoria sobre informação e sensibilização no domínio das Alterações 

Climáticas nos Sectores de Gabu e Boé. 

19.Orçamento 
de 2017 

         
  

   
       

PAM 
     37 000 000,00 
FCFA          43,56   % 

       
UNICEF 

   42 946 000,00   
FCFA       50,56   % 

 

Consultorias 
(IBAP,UICN)   5 000 000,00   FCFA          5,89  %  

TOTAL 
   84 946 000,00    
FCFA     100,00   % 
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   22.Equipamentos adquiridos e distribuídos aos parceiros através de 

financiamento do UNICEF 

Região Rádios Materiais 

recebidos 

Recebido por 

Biombo Rádio N’Djerapa Co 01 gravador 

01 microfone 

 

 Alvarinho da Silva-

Ponto Focal 

Bafatá Rádio comunitária de Bafatá 01 Mesa da 

Mistura 

01 microfone 

 

Zeca Braima Sama-

Director da Rádio 

Rádio comunitária e 

transfronteiriço Cambadju 

01 gravador 

01 microfone 

 

Braima Balde-Director 

da Rádio 

Cacheu Rádio Kassumai 01 Mesa da 

Mistura 

01 microfone 

 

Djibril Mandjam-

Jornalista da Rádio 

Rádio Viva de Bula 01 gravador 

01 microfone 

01 motorizada 

nova de marca 

YAMAHA DT-

125 

 

 

Luis A.F.Ianda-

Director da Rádio 

Rádio Bigene 01 gravador 

01 microfone 

 

M’bemba Ture-

Director da Rádio 

Rádio EVA de Suzana 01 gravador 

01 microfone 

Bernardo Djibuguei-

Director 
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01 motorizada 

nova de marca 

YAMAHA DT-

125 

 

Rádio Comunitária Voz do 

Rio Cacheu 

01 gravador 

01 microfone 

01 Mesa da 

Mistura 

Sana Mané-Director da 

Radio 

Rádio Balafom 01 gravador 

01 microfone 

01 Mesa da 

Mistura 

Cesar Cumano-

Director 

Gabú Rádio Sintchan Oco-Gabu 01 gravador 

01 microfone 

Fatumata Só-Jornalista 

da Rádio 

Rádio Gandal 01 gravador 

01 microfone 

Adulai Balde-Director 
da Rádio 

Rádio Colinas de Boe 01 gravador 

01 microfone 

Djamalal Camara-

Ponto Focal 

Rádio Pitche 01 gravador 

01 microfone 

01 Mesa da 

Mistura 

Bacar M. Sane-

Director da Rádio 

Oio Rádio Comunitária de 

Djalicunda 

01 gravador 

01 microfone 

 

Sida S. I. Intchare 

Rádio Sol Mansi em Mansoa 01 Microfone 

01 Gravador 

Leonildo M. Carvalho 

Mendes -Ponto Focal 

Rádio Corânica de Mansoa 01 motorizada 

nova de marca 

YAMAHA DT-

125 

Mamadú Alfa Djalo-

Director da Rádio 
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01 gravador; 

01 microfone 

Quinara Rádio Papagaio Buba Não 

beneficiou 

 

Tombali Rádio Voz Educativa de 

Tombali 

Não 
beneficiou 

 

Rádio Lamparan de 

Iemberem 

Não 
beneficiou 

 

Rádio Voz de Paz de  Cacine Não 
beneficiou 

 

Sector 

Autonomo 

de Bissau 

Rádio Sol Mansi  01 microfone Leonildo M. Carvalho 

Mendes -Ponto Focal 

Rádio Jovem 01 gravador 

01 microfone 

Edilson M. Ogari 

Rádio Pindjiquiti 01 gravador 

01 microfone 

01 Mesa da 

Mistura 

Bacar Demba Seide-

Financeiro da Rádio 

Rádio Bombolom FM 01 gravador 

01 microfone 

Tcherno Djalo-

Administrador da 

Rádio 

Rádio Capital FM 01 gravador 

01 microfone 

01 motorizada 

nova de marca 

YAMAHA DT-

125 

01 gravador; 

01 microfone 

Sumba Nansil-

Jornalista 

Parceiros 

 ONG PALMEIRINHA 01 motorizada 

nova de marca 

YAMAHA DT-

Isnaba Posto Merba-

Responsável de 

Programa 
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125 

01 Microfone 

 

 INASA 01 motorizada 

nova de marca 

YAMAHA DT-

125 

01 Impressora 

a Cor 

3 

Computadores 

da Mesa e 

acessórios 

01 Disco 

Externo 

 

Joao Pereira- 

Financeiro 

 Ministério de Comunicação 01 Impressora 

01 máquina 

de filmagem 

 

Malam Mané-Diretor 
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19.Recomendações 

Considerando que os fogões melhorados contribuem para a redução do consumo 

de lenha nas cantinas escolares, para a redução da emissão de dióxido de carbono 

e para a proteção da saúde das mulheres que preparam comida diariamente nos 

estabelecimentos escolares e na família, a coordenação do projecto recomenda ao 

Programa Alimentar Mundial o seguinte:  

1. Prosseguir a construção de fogões melhorados nas outras escolas das regiões do 

País;  

2. Reforçar a sensibilização no seio das comunidades utilizadoras de combustível 

da lenha sobre a necessidade de eliminar os fogões tradicionais e introduzir fogões 

melhorados, para o bem-estar da geração presente e futura;  

3. Apoiar as rádios comunitárias na difusão de programas radiofónicos sobre o 

impacto de fogões melhorados na preservação da saúde humana e dos 

ecossistemas florestais;  

4. Prosseguir com as ações da educação ambiental no seio das comunidades das 

regiões do País, como forma de despertar a consciência ambiental das 

comunidades locais;  

5. Prosseguir a produção de spots e programas radiofônicos sobre as 16 práticas 

essenciais parentais sobre a sobrevivência das crianças.  
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6. Fund raising junto dos parceiros de desenvolvimento.  

20. Projetos  

Para prosseguir as ações de Educação Ambiental para a conservação da 

biodiversidade no próximo ano 2018, a ONG Palmeirinha irá gerir os seguintes 

projectos:  

1. Projecto de construção de fogões melhorados nas cantinas escolares das regiões 

de Biombo e Quinara;  

2. Projecto de Educação e Comunicação para Promoção das 16 práticas familiares 

essenciais (PFE) e as normas sociais, ao nível comunitário e familiar em todas as 

regiões; 

3.Projecto Waders of the Bijagós nas 3 AMPs; 

4- Projecto de Educação Ambiental para a conservação das Tartarugas Marinhas 

no Parque Nacional João Vieira e Poilão; 

5. 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.  
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21.Acordos de parcerias rubricados  

O ano 2017 foi marcado pela assinatura de novas parcerias com organizações que intervêm na área do ambiente, organizações essas que 

comungam da mesma preocupação com a ONG-Palmeirinha.   

NOME DA ORGANIZAÇÃO SIGLA DOMÍNIO DE INTERVENÇÃO LOCALIZAÇÃO RESPONSÁVEL 

Erdeiros de canã ERCAN 
Horticultura, Apicultura e Cria 

de animais de ciclo curto 
Região de Quinara 

(Tabanca de Ugue-Háfia) 
Saná Albino Gomes 

Nucleo Social Rasta Turpesa NSRT Ambiente Bissau Marcos A. Cá 

Associação de Gestão de Centro de 
Desenvolvimento Comunitário de Bairro 
Míssira  

AGCDC/BM 
Educacão, Educação Ambiental 

e Saneamento Básico 
Bissau Anifa José da silva 

Render Effective Aid Tto Children REACH 
Saúde, Educação e Meio 

Ambiente 
Bissau Luís Correia 

Associação Juvenil para Proteção de Meio 
Ambiente  

AJPA Meio Ambiente Bissau Janó Face Té 

Associação de Trabalho para o Futuro ATPF 
Desenvolvimento Local, 

Ambiente 
Ilha de Komo (tabanca de 

Tchole) 
Nabilai Mussa Djassi 

Associação dos Jovens Unidos de Boé  AJUB 
Direitos das mulheres, 

Ambiente, Educação 
Boé (Região de Gabu) Braima Sori Djaló 

Associação Semear Sonhos  ASS 
Educação Ambiental, 

Alfabetização das raparigas e 
Mulheres 

Bissau (Bairro Antula) Fernando Embana 
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ONG N'GHTCHô-PLEM 
 

Ambiente, Preservação da 
fauna, flora e Património 

arquitectural 
Bula (Região de Cacheu) 

Ruston Soares 
Cassamá 

 Associação dos Jovens para Intervenção 
Social e Ambiental 

AJISAB Ambiente Bissau, São Domingos Salifo mané 

 

 

 

 


