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Introdução 

O presente projecto tem como objectivo reforçar a consciencia ambiental dos actores de 
educação e a comunidade de base para a gestão e utilização durável dos recursos naturais e 
biodiversidade do Parque Natural dos Tarrafes do Rio Cacheu. 

O projecto está sendo implementado no Parque Natural dos Tarrafes do Rio Cacheu, com uma 
duração de 18 meses. 

Resultados Esperados: 

Com este projecto pretende-se alcançar os seguintes resultados: 

1.Realizacao de 3 formações no domínio de educação ambiental para guardas e professores 

das escolas situadas na parte sul do PNTC: 2 guardas e 28 professores; 

2. Aquisição de materiais áudio visuais (vídeo projector, materiais de sons, computador para 

realização de sessões de cinema e debate; 

3. Micro projectos para 14 escolas do PNTC-parte sul do PNTC; 

4.Sessoes de cinema e debate.  

As principais actividades deste projecto  são: 

1. Formação para os guardas e Professores no domínio de Educação e Comunicação 

Ambiental 

2. Aquisição de materiais audiovisuais para cinema e debate; 

3. Sessões de Cinema e debate nas Tabancas da parte sul do PNTC sobre temáticas 

ligadas a gestão racional dos recursos haliêuticos, florestas e a biodiversidade em geral 

do PNTC; 

4. Produção de Suportes visuais de sensibilização e de promoção; 

5. Apoio aos microprojectos Pedagógicos nas 14 escolas da Parte Sul do PNTC 

6.Orçamento do Projecto: 16.188.260 FCFA 

7.Duração do Projecto: 18 meses 

Resultados e Indicadores da realização: 

- 2 Formações realizadas no domínio de educação ambiental com professores e guardas do 

PNTC; 

-31 Pessoas participadas nas 2 sessões de formações (2 Guardas do PNTC, 28 professores e 01 

jornalista da Radio Sol Mansi; 

Os formandos facultados conhecimentos e metodologias no domínio de Informação, Educação 

e Comunicação Ambiental; 

- O saber fazer dos formandos no domínio de eco pedagogia reforçado; 
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-Adquiridos materiais áudio visuais (vídeo projector, materiais de sons, computador para 

realização de sessões de cinema e debate; 

 6 Escolas beneficiam de micro projecto (construção de fogões melhorados, repovoamento 

mangais e florestas, pintura de muros com diferentes espécies de biodiversidade do Rio 

Cacheu e apicultura melhorada) 

Realizadas 5 sessões de cinema e debate com diferentes temas nas tabancas de Capo, Bachil, 

Cobiana, Tecache, Kakan; 

3000 Pessoas sensibilizadas sobre a importância dos ecossistemas florestais e mangais .  

Estratégia utilizada 

Realizadas 5 sessões de cinema e debate com diferentes temas nas tabancas de Capo, Bachil, 

Cobiana, Tecache, Kakan; 

3000 Pessoas sensibilizadas sobre a importância dos ecossistemas florestais e mangais . 

Estratégia utilizada 

- Selecção e capacitação dos professores das 14 escolas na parte sul do PNTC no domínio de 

Educação Ambiental; 

-Negociação com a Direcção Regional para introduzir os conteúdos da educação ambiental nas 

actividades extra escolares nas escolas da parte sul do PNTC; 

-Sensibilização no seio dos alunos para participarem na realizações de acções concretas a favor 

do meio ambiente.  

-Criação de equipa de juris para selecção de propostas técnicas e financeiras de micro 

projectos pedagógicos; 

Envolvimento dos parceiros na equipa de formadores (UICN, PNTC,IBAP); 

Elaboração do plano semestral de actividade 

Plano didáctico 
No âmbito da formação foram seleccionados diferentes temas, onde cada tema articula-se em 

torno dos seguintes elementos: 

-Objectivo de cada tema-introdução do assunto; 

-Conteúdos-apresentação resumida das informações e conhecimentos; 

-Debate em torno de cada tema apresentado; 

Avaliação diária e final de cada formação 

Esta avaliação é feita em cada sessão pelos próprios participantes. Em cada dia é designado 
um professor ou animador da ONG Palmeirinha para presentar o relatório síntese da sessão de 
cada dia. 
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Suportes de formação 
Para melhor compreensão dos temas apresentados, foram utilizados os seguintes suportes de 
comunicação: (1) Caderno de Conhecimento; (2) Guia Pedagógico de PREE; (3) Boletim 
Palmeirinha; (4) materiais audiovisuais. 

Temas administrados durante as duas sessões de  formação 

Tema 1: As Áreas Protegidas; Tema 2: Apresentação das ferramentas pedagógicas do PREE: 1-
Caderno de Conhecimento; 2-Guia Pedagógico; Tema 3: Funcionamento Ecológico da Zona 
Costeira da Guiné-Bissau; Tema 4: Saídas de observação (ex: actividade de exploração: 
actividades humanas e mudanças do litoral; Observação do Meio (Fauna, Flora e acção do 
Homem na Natureza); Tema 5: Como elaborar micro projectos pedagógicos? Tema 6: As 
florestas; Tema 7: Os mangais; Tema 8: Cinema e debate (visualização de filme Bemba  di Vida 
na praça de Cacheu). 

Resumo de realizações 

Actividades Resultados 
obtidos 

Estado de realização Obs 

Capacitação dos professores no 
domínio de Educação Ambiental 

28 Professores das 14 
escolas situadas na 
parte sul do PNTC, 2 
guardas do Parque e 
01 jornalista 
capacitados com vista 
a introdução e 
apropriação dos 
conteúdos ambientais 
nos programas extra 
escolares. 

 

66% de realizações Os valores previstos no 
orçamento da referida 
rubrica do projecto  foi 
respeitado. O  saldo e de  

Aquisição de materiais audiovisuais 
para cinema e debate 

Um conjunto de 
materiais de sons, 
computador, gerador 
2,5kv, vídeo projector 
adquiridos e são 
funcionais 

100% de realizações Os valores previstos no 
orçamento da referida 
rubrica do projecto  foi 
respeitado. O  saldo e de 

Sessões de cinema e debate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produção de suportes de sensibilização 
e de promoção. 
 
 
 

7 tabancas 
sensibilizadas sobre 
problemática do 
ambiente 
Mais de 600 pessoas 
participam nas 
sessões de cinema e 
debate realizadas no 
PNTC 
-Reforçada a 
consciência ambiental 
da população 
residente do PNTC 
em relação gestão 
durável dos recursos 
naturais. 
 
1100 Camisolas 
produzidas e 
distribuídas; 
640 Cadernos 
didácticos em curso 
de finalização 

50% de realizações 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
99% de realizações 

Os valores previstos no 
orçamento da referida 
rubrica do projecto  foi 
respeitado. O  saldo e de 
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 -500 Cartazes de 
tamanho A1 em curso 
de produção 

Microprojectos Pedagógicos nas 14 

escolas da Parte Sul do PNTC 

 

 

 

 

 

8 Microprojectos 
pedagógicos 
seleccionados nesta 
primeira fase do 
projecto; 
5500 Propágulos 
plantados; 
01 Fogão melhorado 
de cantina escolar 
construído em Capo; 
 
54 Fogões 
melhorados de 
famílias construídos e 
utilizados 

75% de realizações Os valores previstos no 
orçamento da referida 
rubrica do projecto  foi 
respeitado. O  saldo e de 

1111   Seguimento e avaliação     

 

    

    

   

   

    

  

 

Desenvolvimento de acções 

Actividade 1: Capacitação dos professores no domínio de Educação Ambiental 

No âmbito de reforço de capacidade dos professores e guardas do Parque Natural dos Tarrafes 

do Rio Cacheu no domínio de Eco pedagogia activa, realizou-se de 28 de Fevereiro de 2013 a 1 

de Março de 2013 e 26 a 28 de Maio de 2013 duas sessões de formação na Sede do Parque 

Natural dos Tarrafes do Rio Cacheu. 
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Tomaram parte nas referidas sessões de formações cerca de 28 professores das 14 escolas 

situadas na parte sul do PNTC e 2 guardas do Parque com vista a introdução e apropriação dos 

conteúdos ambientais nos programas extra escolares. 

As duas sessões de formação no domínio de educação ambiental permitiram aos professores 

munirem de (1) conhecimento no domínio de Eco pedagogia activa no seu meio ambiente 

circundante; (2) Reforçar o papel dos professores no processo de educação ambiental e no 

ensino aprendizagem; (3) conhecer as ferramentas pedagógicas produzidas no âmbito do 

Programa Regional de Educação Ambiental e bem como a metodologia de as abordar nas salas 

de aulas com os alunos; (4) adquirir experiencia em técnica de identificação e elaboração de 

micro projecto pedagógico; (5) Consolidar os conhecimentos dos professores sobre a 

importância social, económica e ambiental das florestas e mangais; (6) incitar os professores e 

alunos participarem na resolução dos problemas ambientais do seu meio ambiente 

circundante. 

Actividade 2:Aquisição de materiais audiovisuais para cinema e debate 

Com vista criar a dinâmica e incitar as comunidades participar activamente no debate em torno de 

problemática ambiental nas áreas protegidas, a ONG Palmeirinha introduziu uma nova metodologia 

de animação através de aquisição de materiais audiovisuais facilitando a melhor compreensão do 

público alvo sobre determinado tema em animação. Durante a vigência do projecto foram adquiridos 

seguintes materiais audiovisuais para o Parque Natural dos Tarrafes do Rio Cacheu: Um conjunto de 

sons, vídeo projector, computador, gerador 2,5cv. Estes materiais contribuíram na motivação da 

população participar nas sessões de cinema e debate realizada em cada tabanca do Parque. Estes 

materiais adquiridos encontram-se ainda em bons estados de conservação. 

Actividade 3:Sessões de Cinema e debate nas Tabancas da parte sul do PNTC sobre temáticas 

ligadas a gestão racional dos recursos haliêuticos, florestas e a biodiversidade em geral do PNTC; 

Cinema e debate  uma inovacao pedagogica no meio informal  
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Com o objectivo de reforçar a consciência ambiental no seio da população em relação a gestão 

durável dos recursos naturais e biodiversidade das Áreas Protegidas, a ONG-PALMEIRINHA 

realizou cerca de ..sessões de cinema e debate nas tabancas, escolas situadas no Parque 

Natural dos  Tarrafes do Rio Cacheu-PNTC, nos meses de Marco, Abril e Maio de 2013. Durante 

as sessões de cinema e debate foram 

sensibilizadas cerca de 948 pessoas. 

Os temas animados foram os 

seguintes: Bemba de Vida ; Horta de 

Pobreza ; Cabra i um riqueza pa 

Difindi e fogão melhorado. 

O Filme Bemba di Vida : Visa conciliar 

a conservação e o desenvolvimento 

sustentável dos recursos naturais e 

biodiversidade das áreas protegidas e 

espécies emblemáticas como também as espécies ameaçadas da extinção. 

O filme sobre as técnicas de construção de fogões melhorados- visa facultar as comunidades a 

nova técnica de reduzir a pressão sobre as florestas para cozinha, esforços físicos das mulheres 

e a protecção da saúde das camadas mais vulneráveis que percorrem que percorrem dezenas 

de quilómetros a procura de lenhas para satisfazer as suas necessidades básicas 

O filme pobreza zero-ilustra o impacto negativo da agricultura itinerante-pomares de cajueiros 

onde os camponeses são obrigados a destruir hectares de florestas para plantar no lugar 

destas. O documentário ainda demonstra as vantagens e desvantagens de pomares de 

cajueiros no ambiente e na economia dos guineenses. 

O filme Cabra i um riqueza pa Difindi-Este filme 

demonstra as normas para criação de animais de 

ciclo curto e o seu impacto social e económico 

com vista a garantir as proteínas animais as 

comunidades e na luta contra a pobreza no seio 

dos camponeses. 
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Actividade 4:Produção de Suportes visuais de sensibilização e de promoção; 

Com vista a reforçar a sensibilização no seio do grupo alvo do projecto foram 

produzidas e distribuídas 500 camisolas, contendo a seguinte mensagem: Rio Cacheu, i 

Rio ku no djunta no difindil. Outro suporte de sensibilização produzido neste 

âmbito,trata-se de um cartaz de tamanho A1 sobre principais espécies de peixes da 

zona costeira com destaque as espécies haliêuticas do rio Cacheu com uma tiragem 

de 645 exemplares. O terceiro suporte de sensibilização será sacos de pano, visando 

sensibilizar a população de Cacheu no sentido de reduzir ou reciclar sacos de plastico. 

Actividade 4: implementados microprojectos Pedagógicos nas 8 escolas da Parte Sul do PNTC 

Apos a primeira formação realizada no mês de Marco de 2013, os professores e os 

alunos identificaram microprojectos pedagógicos, onde foram objectos de avaliação 

e financiamento. Assim, foram enviadas 13 propostas técnicas e financeiras de 

microprojectos para a selecção.  

Propostas técnicas 

Microprojectos Escola 

Pintura de muro Escola Amizade Guiné-Bissau China 

Construção de fogões melhorados) Escola Capo 

Reserva Educativa Escola Banhinda 

Jardim Botânico ou Jardim escolar e 
Pintura de muro 

Liceu de Cacheu 

Pinturas e Desenhos de muros da 
referida escola 

Escola 25 de Junho de Cacheu 

Repovoamento do mangal Escola Bartolomeu Simões Pereira 

Repovoamento do mangal Escola Tecatche 

Plantação de Nené Badadji ADRA Bachil 

Viveiros de plantas frutíferas 
(limoeiros, Nené Badadji 

Bidjope 

Reserva Educativa Cobiana 

Recolha de lixo 

 

Rui Djassi Cacheu 

 Pintura de muro de escola Escola oficial de Cacheu 
 

Selecção dos Micro projectos Pedagógicos 

Para selecção destas propostas supracitadas, foi criado um comité de júris composto por: 

 Nicolau Mendes, ONG Palmeirinha;  

Nadylet N. Saraiva-ONG Palmeirinha 



 
 

Relatorio técnico e financeiro do projecto E.C.A para gestão durável dos RN e 
Biodiversidade no PNTC 

2013 

Armando Cumura –PNTC 

Melodie Ninnin- UICN 

Metodologia e critérios da selecção Júri 

Para avaliação final foram estabelecidos os seguintes critérios: 

 Pertinência da acção;  

  Projecto realista; 

  Projecto sustentável; 

 Projecto com a estruturação apropriada. 

Após a definição da metodologia pelas equipas da ONG Palmeirinha, IBAP e UICN, os júris 
analisaram sucintamente cada proposta e a sua classificação. O valor máximo atribuído cada 
proposta apresentada foi de 20 pontos, sendo 5 pontos para cada critério da selecção. 

Propostas aprovadas: 

Microprojectos Escola Cotação 

Pintura de muro-espécies e 
ecossistemas marinhas do 
PNTC 

Escola Amizade Guiné-Bissau 
China 

71 pontos 

Construção de fogões 
melhorados) 

Escola Capo 67 pontos; 

Reserva Educativa Escola Banhinda 65 pontos; 

Jardim Botânico ou Jardim 
escolar 

Liceu de Cacheu 64 pontos 

Pinturas e Desenhos de muros 
da referida escola 

Escola 25 de Junho de 
Cacheu 

 64 pontos; 

 
Repovoamento do mangal Escola Bartolomeu Simões 

Pereira 
58 pontos 

Repovoamento do mangal Escola Tecatche 57 pontos. 

 

Propostas técnicas não aprovadas 

Plantação de Nené Badadji ADRA Bachil 

Viveiros de plantas frutíferas (limoeiros, Nené Badadji Bidjope 

Reserva Educativa Cobiana 

Recolha de lixo 

 

Rui Djassi Cacheu 

 Pintura de muro de escola Escola oficial de Cacheu 
 

Projectos em acção: 

Microprojecto pintura e ilustrações das espécies haliêuticas do rio Cacheu no muro da 
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escola 

Os alunos em colaboração com professores e encarregados de educação realizaram desenhos 
na parede e muro das escolas de Amizade Guiné-Bissau e China e 25 de Julho. Estas escolas 
ficam situadas na Cidade de Cacheu. Estas imagens permitiram os alunos conhecerem 
diferentes espécies da fauna e flora do Rio Cacheu, bem como estatuto de cada espécie 
(animais abundantes, raros e ameaçados de extinção no Parque Natural dos Tarrafes do Rio 
Cacheu. 

 

Microprojecto repovoamento mangal 

O rio de Cacheu alberga uma biodiversidade invejável na sub-região africana. Com 

um bloco contínuo de mangais, estes protegem a costa contra dos ataques feitos 

pela forca erosiva do mar. Os mangais desempenham um papel importante para vida 

dos seres vivos: protegem a costa contra a erosão, maternidade dos peixes, 

restaurante dos seres vivos, principalmente os peixes e crustáceos. 

Dada a sua importância para os seres vidos e tendo em conta que as alterações 

climáticas têm sido ameaçar a sobrevivência destas florestas, os alunos das escolas de 

Tecache e Bartolomeu Simoes Pereira em Cacheu em colaboracao com jovens, 

professores e pescadores de Cacheu realizaram campanha de repovoamento 

mangal na margem do rio Cacheu. Foram plantadas cerca de 5500 propágulos de 

mangais: “caneta di santchu”.Os alunos escolheram este microprojecto porque 

querem proteger os mangais da sua zona a fim de garantir peixes para hoje e amanhã 

e proteger tambem a sua vida! 

Outra actividade de repovoamento florestal decorreu nos meses de  Julho a Agosto 

de 2013 nas margens de estrada que liga a cidade de Cacheu a Bachil, onde foram 

plantadas mais de 1000 árvores de diferentes espécies, principalmente bissilao para 

garantir os equipamentos da pesca no futuro, principalmente canoas monoxilas. Esta 

campanha foi organizada pelos pescadores do rio Cacheu em colaboracao com os 

professores e jovens de Cacheu. 
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Microprojecto construção fogões melhorados 

2. Formação teórica e prática na construção de fogões melhorados de lenha  

Com vista a reduzir os esforços físicos dos alunos e das mulheres ao deslocar-se 

diariamente à procura das lenhas para cozinhar; evitar o fumo nos olhos ao preparar a 

comida e reduzir a pressão sobre as florestas, a ONG Palmeirinha realizou no mês de 

Julho de 2013 uma sessão de formação no domínio de construção de fogão 

melhorado de cantina escolar e familiares em CAPO- Zona do PNTC.  

Cerca de 60 pessoas (alunos, professores, jovens, mulheres) foram formadas em 

técnicas de construção de fogões melhorados em cantina escolar e familiares.  

A formação foi administrada pelos Guardas do PNTC e a equipa técnica da ONG 

Palmeirinha, decorrendo de 6 a 15 de Março de 2013 e os temas tratados nesta 

formação foram os seguintes:  

a) O impacto dos fogões melhorados na cozinha;  

b) Como se constrói um fogão melhorado;  

c) A eficácia dos fogões melhorados;  

d) Vantagens dos fogões melhorados;  

e) Desvantagens dos fogões de 3 pedras;  

f) Exercício prático para avaliar a eficácia dos fogões melhorados e de 3 pedras;  

g) As mudanças climáticas.  
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                                                                                                                 A equipa construtora de fogões melhorados familiares em Capo 

 

As pessoas formadas encontram-se capacitadas e autónomas para construir os fogões 

familiares, sempre que precisar, não dependendo dos formadores nem de materiais 

ou matéria-prima para fazê-lo.  

 

Construídos 54 fogões melhorados familiares 

Depois da formação realizada com os alunos, professores e jovens de CAPO em 

técnica de construção de fogões melhorados de cantina escolar e de familiar, deu-se 

inicio á construção de 55 fogões melhorados, sendo um fogão melhorado de cantina 

escolar da escola de CAPO e 54 fogões de família.  

Estes foram utilizados duas semanas após a sua construção e encontram-se até á data 

operacionais. A matéria-prima foi colectada pelos alunos que prepararam a massa e 

assistiram á construção dos fogões por parte dos professores e guardas do PNTC. 

Concursos Escolar, como forma de incitar a participação dos alunos e adultos durante 

cinema e debate 

Em cada sessão de cinema e debate a equipa Palmeirinha organiza um concurso 

sobre temas em debate, onde os alunos vencedores ou adultos recebem um premio. 

Assim durante as sessões de cinema e debate foram realizados 2 concursos, onde 

foram premiados cerca de 20 alunos com camisolas que contem mensagens 

relativamente a conservação. 

Esta estratégia visa avaliar a capacidade e a compreensão dos alunos sobre o tema 

em animação. Outro sim visa incentivar as outras crianças a se esforçarem mais.  

Depois de cada sessão de cinema e debate, a ONG Palmeirinha faz uma avaliação 

de conhecimento a volta do tema apresentado. Estas avaliações permitiram concluir 

que as comunidades animadas estão munidas de informação no domínio da 

conservação, conhecimento sobre a importância da conservação da biodiversidade, 

bem como os problemas que afectam o meio ambiente e suas consequências para 

os seres vivos.  
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Seguimento 

A equipa Palmeirinha organizou durante o decurso do projecto 4 missões de 

seguimento com vista analisar os progressos alcançados bem como as dificuldades 

encontradas na implementação de certas actividades e apoiar os actores do 

projecto na resolução destes problemas. 

Sessao de avaliação de impacto de fogões melhorados em Capo 

Durante missões de terreno, a equipa Palmeirinha chegou a  seguinte conclusão: 

A comunidade local esta sensibilizada sobre as questões ambientais e participam na 

resolução dos problemas que afectam o seu meio ambiente 

- Envolvimento da autoridade de educação no projecto com vista aumentar 

conhecimento dos professores no domínio de Eco pedagogia; 

-Envolvimento da Direcção do Parque Natural dos Tarrafes do Rio Cacheu na gestão 

do Projecto, destacando 2 guardas do Parque para acompanhar as sessões de 

cinema e debate; 

-Apropriação dos micro projectos pedagógicos pelos alunos, pais e encarregados de 

educação,  

Dificuldades 

Durante a vigência do projecto, a ONG Palmeirinha vem deparada com algumas 

dificuldades para implementar as actividades programadas, tais como: 

- A dificuldade de acesso a estrada que liga Bachil a Cobiana nos meses de Agosto e 

Setembro para participar na actividade de criação de reserva educativa numa das 

matas de Cobiana; 

-O anulamento do micro projecto de repovoamento de palmeira de cibes pelos 

alunos da Escola Primaria de Bachil, optando pelo microprojecto de apicultura 

melhorada. O seu inicio serra no mes de Dezembro de 2013, altura do inicio da 

floracao das plantas meliferas da zona; 
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- A Dificuldade de deslocar-se à zona do projecto dos alunos de Cacheu a fim de 

prosseguir repovoamento de mangal, inviabilizando deste modo a realizacao de 

segunda campanha de repovoamento no mangal nessa reserva educativa; 

- A insuficiência da rubrica combustível para missão de seguimento, dificultando deste 

modo a deslocacao regular da equipa da Palmeirinha no terreno. Contudo, foi 

ultrapassada essa dificuldade, graças a nova filosofia de intervenção utilizada nestes 

ultimos tempos  "Escala de economia"; 

Conclusões e Lições tiradas 

- Envolvimento da autoridade de educação no projecto com vista aumentar 

conhecimento dos professores no domínio de Eco pedagogia; 

-Envolvimento da Direcção do Parque Natural dos Tarrafes do Rio Cacheu na gestão 

do Projecto, destacando 2 guardas do Parque para acompanhar as actividades do 

projecto nas escolas situadas na parte sul do PNTC; 

-Apropriação dos micro projectos pedagógicos pelos alunos, pais e encarregados de 

educação,  

-O reforço de capacidade dos professores no domínio de educação ambiental 

permitiu a integração de conteúdos ambientais nas actividades extra-escolares. 

Perspectiva para 2013-2014 

A ONG Palmeirinha perspectiva para próximo ano o seguinte: 

 Prosseguir com as sessões de cinema e debate na parte sul do PNTC; 

 Realizar a terceira formação no domínio de educação ambiental para os 

professores das escolas do PNTC; 

 Finalizar e implementar os restantes microprojectos pedagógicos nas escolas 

seleccionadas; 

 Organizar avaliação pública no seio da comunidade escolar a fim de tirar as 

lições de experiencia nos micro projectos implementados; 

 Organizar uma sessão de planificação dos conteúdos da educação ambiental 

no plano anual de educação; 

 Realizar um intercambio de experiencia entre a Rede dos professores da parte 

sul do PNTC com Redes das Escolas de Verificação Ambiental no Norte do 

PNTC. 
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Resumo do Relatório financeiro 

Linhas Rubricas Financiamento 

18 meses 

Total de 

despesas 

Saldo Balanço de execução 

orçamental 

01 

01.1 Aluguer de sala 240.000    

01.2. Alimentação e pausa 

café 

2.160.000    

01.3 Honorário de 

formadores 

840.000    

01.4. Perdiems formadores 360.000    

01.5 Materiais de formação 225.000    

01.6. Sub total 1 3.825.000    

02 

02.1. Sistema de som 315.000    

02.2. Amplificador 155.000    

02.3. Mesa de mistura 115.000    

02.4 Lector DVD 65.000    

02.5 Vídeo projector 500.000    

02.6. Ecrã /lençol branco 5000    

02.7 Cabos 35.000    

02.8. Micro sem fio 60.000    

02.9. Micro com fio 15.000    

02.10 Gerador 2,5kva 365.000    

02.11. Sub total 1.630.000    

03.1. Combustível (Bissau-

Cacheu/Bissau 

435.000    

03.2. Combustível PNTC 36.300    

03.3. Perdiems animadores 

de debate 

1.500.000    

03.4. Subsídios guardas do 

PNTC 

300.000    

03.5. Combustível Gerador 100.000    

03.6 Sub total 2.371.900    

04 

04.1. Boletim Palmeirinha 800.000    

04.2. Camisolas 1.250.000    

04.3. Prémios de concurso (3 

prémios  

150.000    

04.4. Sub total 2.200.000    

05.1. Projecto por escola 

(14) 

1400.000    

05.2. Sub total 5 1.400.000    

06. Coordenação /seguimento 

06.1. Coordenador 2.700.000   66% de execução do orçamento 

previsto 
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06.2. Combustível para 

viatura (18 meses) 

261.360    

06.3 Funcionamento (18 

meses) 

1800.000    

06.4 Sub total 4.761.360    

07 Total 16.188.260    

Comentários sobre as despesas por rubricas 

3 Sessões de Formação  

Esta rubrica foi gasta nas duas sessões de formação num montante de …..FCFA. O montante desta 

rubrica foi utilizada para pagamento de honorários de formadores e subsídio de alimentação e pausa 

café dos formandos e aquisição de materiais de formação. O saldo foi  de ….FCFA.Os valor previstos 

no orçamento do projecto foi respeitado. Este saldo será utilizado na terceira e ultima formação 

para os professores, guardas e jornalista. 

Materiais vídeo e debate 

Este montante foi utilizado para compra de materiais de cinema e debate, nomeadamente vídeo 

projector, computador, gerador 2,5cv e materiais de som. Os valores previstos no orçamento 

desta rubrica do projecto  foi respeitado. O saldo foi de…..FCFA. E será utilizado para manutenção 

destes materiais durante a vigência do projecto. 

03 Sessões de cinema e debate 

Durante a vigência do projecto, esta rubrica foi utilizada para pagamento de perdiem dos técnicos da 

Palmeirinha e guardas do Parque Natural dos Tarrafes do Rio Cacheu. Os valores previstos nesta 

rubrica foram respeitados. O saldo foi de … FCFA, no qual será utilizado para pagamento de perdiem 

nas próximas sessões de cinema e debate. 

Material de sensibilização 

O montante previsto para produção de materiais de sensibilização, foi gasto na aquisição de 500 

camisolas, pagamento de ilustrações. Os valores desta rubrica ainda foram respeitados. O saldo será 

utilizado para produção de restantes materiais de sensibilização, tais como boletim Palmeirinha 

Micro projectos 

Os valores previstos nesta rubrica foram respeitados. O saldo foi de …. FCFA, no qual será utilizado 

para financiar restantes microprojectos pedagógicos no próximo primeiro trimestre de 2014. 

Coordenação /seguimento 
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O montante foi utilizado para pagamento de subsídio de Coordenador do Projecto. O montante gasto 

foi de 1800.000 FCFA. O saldo foi de 900.000 FCFA. Os valores previstos nesta rubrica foram 

respeitados. 

Funcionamento (18 meses) 

Esta rubrica foi utilizada para pagamento de aluguer de escritório, aquisição de consumíveis e 

telefones. Os valores previstos nesta rubrica foram respeitados. O saldo foi de …. FCFA, no qual será 

utilizado para realização de actividades de próximos seis meses. 

  

 

 

 

 


