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1.DESCRIÇÃO 

1.1. Nome do beneficiário do contrato de subvenção: ONG  PALMEIRINHA 

1.2. Nome e função da pessoa de contacto: Nicolau Mendes, Director Executivo 

1.3. Nome dos parceiros na acção:, IBAP, Parque Nacional de Dulombi, Ministério de 

Educação Nacional / Direcção Regional de Educação de Bafata 

1.4. Designação da acção: Projecto Educação Ambiental para promoção das iniciativas 

locais e a utilização racional dos recursos florestais a longo termo no Parque 

Nacional de Dulombi 

1.5. Número do contrato: 14/2018 

1.6. Data de início e de fim do período de referência: Junho de 2018 a Março 2020 

1.7. País (es) ou região (ões)-alvo: Guiné-Bissau, Região de Bafatá e Sector de Cossé 

1.8. Beneficiários finais e/ou grupos-alvo1: 200 Alunos, 20 professores, 20 

Apicultores, 160 mulheres (horticultoras, extractor de óleo de palma e 

transformadoras dos produtos florestais não lenhosos). 

1.9.Orçamento Geral: 32.797.850 FCFA 

 
  

                                                           
1  
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2.AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DA ACÇÃO 

2.1.Resumo da acção 

A ONG PALMEIRINHA é uma organização comprometida com a construção de um 

desenvolvimento sustentável e ambientalmente justo. Esses compromissos serão 

realizados fortalecendo a integração social, valorizando as tradições e práticas das 

comunidades rurais e das organizações comunitárias locais para que se tornem sujeitos 

do mais amplo processo de mudança que assegure opções e oportunidades para todas as 

pessoas. Neste contexto, a ONG PALMEIRINHA pretende ser a voz dos anseios das 

comunidades numa dimensão transformadora e de mudança de comportamentos onde a 

sua intervenção prime pelo respeito dos Direitos Humanos, pela preservação do 

ambiente, pela equidade de género e pela valorização da dimensão cultural, 

promovendo um desenvolvimento sustentável. Esta organização tem uma grande 

reputação a nível nacional e tem desenvolvido parcerias frutuosas com as instituições do 

país, nomeadamente, a Secretaria do Estado do Ambiente e da Biodiversidade, o IBAP, 

a UICN, o PAM, a UNICEF, o PRCM, a Planificação Costeira e as autoridades 

regionais para a implementação das boas práticas na gestão dos recursos naturais e 

biodiversidade, numa perspectiva de luta contra a pobreza no seio das camadas mais 

vulneráveis da sociedade guineense. 

O presente relatório vai descrever de forma detalhada as actividades que foram 

implementadas durante a vigência do projecto de Educação Ambiental para a promoção 

das Iniciativas Locais e a utilização racional dos recursos florestais a longo termo no 

Parque Nacional de Dulombi, com vista à melhoria de condições de vida da população 

local e da atenuação das Alterações Climáticas (de Junho de 2018 a Março de 2020). 

Os produtos e indicadores atingidos durante a vigência do projecto foram os seguintes: 

1. 2 Campos hortícolas de áreas de 5500 metros quadrados identificados e vedados com 

arames e enquadradas 160 mulheres; 

2. 60 Mulheres das 2 associações capacitadas em técnica de produção de fertilizantes 

naturais;   

3. Construídos 2 poços nos campos das associações de mulheres das tabancas de 

Sintcha Amadu e Campate 

4. Adquiridos 2 kits de painéis solares e electrobombas e instalados nos campos 

hortícolas; 

5. Produtos hortícolas: tomate, candja (Abelmoschus esculentus), baguitchi ((Hibiscus 

sabdariffa), pimenta, malagueta, produzidos no primeiro ano do projecto; 

6. A produção de produtos hortícolas aumentados e comercializados no segundo ano do 

projecto; 

7. Produzidas 50 colmeias e instaladas nos 5 apiários (Cuntabani, Quirafo, Samaro, 

Campate e Cansonco); 

8. 34% das colmeias instaladas nos apiários foram povoadas; 

9.Capacitados 20 apicultores (homens, mulheres e guardas do Parque) no domínio da 

apicultura melhorada; 
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10. Capacitadas 50 mulheres em técnica de produção de fertilizantes naturais e 

alinhamento de canteiros; 

11. Capacitados jovens e guardas do Parque em técnica de construção de fogões 

melhorados; 

12.Construídos 50 fogões melhorados nas comunidades;  

13.Realizado um inquérito sobre a utilização de fogões melhorados nas 70 famílias 

residentes nas 13 tabancas no Parque Nacional de Dulombi; 

14. Realizadas 5 sessões de cinemas e debate sobre a importância de fogões melhorados 

e técnicas de construção dos mesmos nas 5 comunidades beneficiárias do projeto; 

15. Adquiridas 2 prensas de óleo de palma para aumentar a produção de óleo de palma 

em quantidade e qualidade; 

16. Construídos dois (2) hangares no centro da produção de óleo de palma na tabanca de 

Candama, como forma de garantir a higiene no local da produção; 

17. 11.160 Litros de óleo de palma produzidos no primeiro ano do projecto (2019); 

18. 9.960 Litros de óleo de palma produzido no segundo ano do projecto (2020); 

19. Produzidos materiais didácticos: 500 cadernos; 25 manuais de apicultura e o boletim 

Palmeirinha contendo o artigo sobre técnicas de construção de fogões melhorados; 

20. Produzidas 557 garrafas de sumos naturais de diferentes sabores e 64 frascos de 

calda de tomate para consumo a médio prazo para os familiares; 

21. As mulheres dominam as técnicas de transformação e valorização dos produtos 

agrícolas e florestais e sabem preparar sumos naturais de diferentes sabores, bem como 

a calda de tomate para conservação e utilização na cozinha; 

22. Produzido um vídeo de capitalização sobre as técnicas de transformação dos 

produtos agrícolas e florestais não lenhosos para consumo e comercialização; 

23. Realizados 2 programas radiofónicos na Rádio Comunitária de Bafatá sobre o 

lançamento do projecto no PND e cobertura da formação no domínio da Apicultura 

Melhorada; 

24.Construído um centro de processamento de mel na tabanca de Cuntabani e fixada a 

placa de visibilidade no referido centro; 

25.Realizada a cresta do mel e produzidos 40 kgs no primeiro ano da apicultura; 

26. 50 agregados familiares utilizam fogões melhorados na cozinha e contribuem para a 

redução de 50% de lenha na cozinha e dióxido de carbono para a atmosfera. 

27.Construídas e distribuídas 20 carteiras duplas para o Liceu do Galomaro Cossé; 

28.Realizadas 25 missões de seguimento e de acompanhamento no terreno. 
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3.ACTIVIDADES E RESULTADOS ATINGIDOS 

 

R1:Elaborado um cronograma de actividade no âmbito do projecto para facilitar a 

equipa técnica no seguimento e acompanhamento da execução das actividades no 

terreno.  

A.1. R1. Elaboração do cronograma de actividade no âmbito do projecto para facilitar a 

equipa técnica no seguimento e acompanhamento da execução das actividades do 

projecto.  

Com o objectivo de facilitar a implementação das actividades do projecto durante dois 

(2) anos, a coordenação elaborou um plano de actividade com o respectivo cronograma. 

Este plano foi sempre actualizado de acordo com o calendário e ocupação dos grupos-

alvo do projecto, permitindo à equipa técnica e animadores executarem na íntegra o 

referido plano. 

4.HORTICULTURA NO PARQUE NACIONAL DE DULOMBI 

R2: Identificados 2 campos hortícolas nas tabancas de Campate e Sintcha Amadu 

A.2 R2: Identificação de 2 campos hortícolas nas tabancas de Campate e Sintcha 

Amadu. 

R2: Identificados 2 campos hortícolas nas tabancas de Campate e Sintcha Amadu 

A.2 R2: Identificação de 2 campos hortícolas nas tabancas de Campate e Sintcha 

Amadu. 

Com vista a valorizar os produtos agro-ecológicos de ciclo curto e garantir a segurança 

alimentar no seio das comunidades de Camapte e Sintchan Amadu, ambas residentes no 

Parque Nacional de Dulombi, foram identificados dois campos hortícolas com as 

seguintes áreas: campo hortícola de Campate: 2.800 metros quadros; campo hortícola de 

Sintchã Amadu: 2.700 metros quadrados. Foram enquadradas 160 mulheres das duas 

associações beneficiárias destes campos.  

Foram construídos canteiros e cada associada beneficiou de uma dezena para a 

produção de tomate, candja. repolho, malagueta, pimenta, baguitche. 
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Foram construídos canteiros, onde cada associada beneficiou de uma dezena deles  para 

a produção de tomates, candja. repolho, malaguetas, pimenta, baguitche. 

  

  Foto 2: Campo de mulheres de Sintchan Amadu 
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Foto 3: Campo de mulheres de Campate 

A2.1 R2: Entrega de sementes hortícolas nas associações de mulheres de Campate 

e Sintcha Amadu 

Após a vedação e preparação de canteiros nos dois campos pelas associadas, estas 

beneficiaram de sementes hortícolas de diferentes espécies, como indicadas na tabela 

em baixo: 

Tabela nº01:Lista das sementes  

Nº Nome Científico Nome Vulgar 

01 Lactuca Sativa Alface 

02 Beringela Africana Solanum aethiopicum 

03 Cucumis Sativus L. Pepino 

04 Lycopersicon esculentum mil Tomate 

05 Brassica Oleracea Couve 

06 Capsicum spp Pimenta 

 

Estas sementes foram distribuídas com o propósito de facilitar a criação dos viveiros de 

diferentes espécies de legumes nos referidos campos, a fim de melhorar e diversificar a 

dieta alimentar no seio da população residente no Parque Nacional de Dulombi, 

melhorando a economia das mulheres locais. 

O acto de entrega destas sementes foi testemunhado pelos membros da associação de 

mulheres, pelos jovens da tabanca e guardas do Parque Nacional de Dulombi (PND) e 

na presença da Aissatu Baldé, Presidente da Associação de Mulheres de Campate.  

Após a vedação e preparação de canteiros nos dois campos pelas associadas, estas 

beneficiaram de sementes hortícolas de diferentes espécies como indicadas na tabela em 

baixo: 
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Tabela nº01:Lista das sementes  

Nº Nome Cientifico Nome Vulgar 

01 Lactuca Sativa Alface 

02 Beringela Africana Solanum aethiopicum 

03 Cucumis Sativus L. Pepino 

04 Lycopersicon esculentum mil Tomate 

05 Brassica Oleracea Couve 

06 Capsicum spp Pimenta 

 

Imagem da entrega de sementes nas associações de mulheres horticultoras em 

Campate e Sintchã Amadu 
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Estas sementes foram distribuídas com o propósito de facilitar a criação dos viveiros de 

diferentes espécies de legumes nos referidos campos, a fim de melhorar e diversificar a 

dieta alimentar no seio da população residente no Parque Nacional de Dulombi, 

melhorando a economia das mulheres locais. 

O acto de entrega destas sementes foi testemunhado pelos membros da associação de 

mulheres, pelos jovens da tabanca e guardas do Parque Nacional de Dulombi (PND) e 

na presença da Aissatu Baldé, Presidente da Associação de Mulheres de Campate.  

R2.2.Garantidos 2 poços nos campos hortícolas das associações das mulheres de 

Sintcha Amadu e Campate 

A2.2. R2.2. Cavação de 2 poços nos campos hortícolas das associações das 

mulheres de Sintcha Amadu e Campate 

Com vista a garantir a água nos campos de mulheres e reduzir os seus esforços físicos 

na procura deste líquido tão importante para agricultura, a ONG Palmeirinha contratou 

alguns membros destas comunidades que construíram 2 poços com determinadas 

profundidades e com condições higiénicas para abastecer água de qualidade, podendo 

ser utilizada para outros fins. 
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R2.3 Aquisição de materiais para vedação dos campos da horticultura 

A.2.3 R2.3: Aquisição dos materiais para vedação dos campos da horticultura 

Depois da escolha dos espaços para a instalação das duas hortas e a limpeza dos 

mesmos e com o intuito de proteger as culturas no interior destes campos, a ONG 

Palmeirinha adquiriu materiais de vedação, tais como arames de longa duração e 

cantoneiras, para a fixação de vedação.  

A.2.4 R2.3: Vedação dos campos hortícolas das 2 associações de mulheres de Campate 

e Sintchan Amadu 

Depois da vedação, as hortas ficaram livres dos animais domésticos e selvagens que 

frequentavam aquele espaço para pastagem. Por outro lado, foram compradas duas (2) 

moto-bombas, dois (2) kits de painéis solares e dois (2) depósitos de água com a 

capacidade de 5.000 litros para estocar a água para a rega em períodos de crise deste 

líquido, que geralmente se verifica ocorrer entre os meses de Abril e Maio de cada ano.  

       

 

                  

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem da vedação do campo hortícula de 

Campate 

Imagem da vedação do campo hortícula de 

Sintcha Ámadu 



10 
 

A.2.4 R2.4: Produzidos produtos hortícolas para garantir a segurança alimentar 

nas duas comunidades 

A.2.5 R2.4: Preparação e alinhamento dos canteiros das 2 associações 

Para melhor repartição do espaço e respeito as normas de cultivo das plantas hortícolas, 

realizou-se no dia 20 de Novembro de 2019 o alinhamento dos canteiros nos dois 

campos de horticultura situados em Sintchã Amadu e Campate. Esta actividade foi 

organizada pela ONG Palmeirinha em colaboração com o Parque Nacional de Dulombi 

e contou com a participação do director do parque e encarregado do programa da 

Palmeirinha, os guardas do PND e as mulheres horticultoras dos referidos campos. 

A.2.6 R2.4 :Aquisição de insumos agrícolas para as mulheres residentes no PND 

 

Com o objectivo de apoiar as mulheres das tabancas de Campate e Sintchan Amadu no 

desenvolvimento de actividades agro-florestais com impacto sobre a segurança 

alimentar familiar, foram adquiridos os insumos agrícolas para os membros, tais como 

vinte e seis (26) regadores e vinte (20) sachos. Estes materiais agrícolas permitiram 

melhorar as condições de trabalho das mulheres, contribuindo para o aumento da 

produção dos produtos agrícolas para consumo e comercialização. Estes materiais 

permitiram às mulheres desenvolverem as suas actividades nos referidos campos. 
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A.2.7 R2.4. Capacitação das mulheres em técnica de produção de fertilizantes 

naturais para os campos hortícolas. 

Com vista a aumentar os conhecimentos das mulheres que praticam a horticultura no 

interior do Parque Nacional de Dulombi, a ONG Palmeirinha, em colaboração com a 

direcção do Parque Nacional de Dulombi, realizou uma sessão de capacitação para 50 

mulheres das duas associações em técnicas da produção de fertilizantes naturais para os 

seus campos, evitando a utilização de produtos químicos e insecticidas nos canteiros e 

no combate às ervas daninhas e pragas respectivamente. Esta capacitação técnica no 

domínio da produção de fertilizantes permitirá às mulheres melhorarem as suas 

actividades produtivas através do aumento de produtividade com recurso aos produtos e 

materiais locais para fertilizar e adubar os seus terrenos agrícolas com menor custo. 
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A.2.8 R2.4: Capacitação das mulheres em técnica de transformação e valorização 

dos produtos florestais não lenhosos 

A transformação e valorização dos produtos florestais não lenhosos e agrícolas visam 

aumentar a produção de qualidade para o consumo, a conservação dos mesmos a curto e 

médio prazo e a garantia da segurança alimentar no seio da população local. É neste 

contexto que a ONG Palmeirinha, em colaboração com a Direcção do Parque Nacional 

de Dulombi, realizou, nos dias 16 a 19 de Janeiro de 2020, uma sessão de capacitação 

no domínio de transformação dos produtos florestais não lenhosos para os membros das 

duas associações de mulheres hortícolas. Participaram nessa sessão de capacitação 100 

mulheres, repartidas em dois grupos. Foram produzidas 557 garrafas de sumos de 

diferentes sabores: sumos naturais de cabaceira, farroba, limão, ondjo, tambarina e 64 

frascos de calda de tomate. Esta capacitação permitiu às mulheres aumentar os seus 

conhecimentos em técnica da transformação e valorização dos produtos florestais não 

lenhosos e agrícolas. 

Para capitalizar esta experiência nas outras zonas do parque, a ONG PALMEIRINHA 

produziu um vídeo de 30 minutos. Este vídeo será valorizado nas próximas sessões de 

cinema e debate a serem realizadas nas outras áreas protegidas da Guiné-Bissau.  
 

  

  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

    Processo de   

misturar  as 

frutas de  

cabaceiras  
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Processo de escoar o sumo de cabaceira  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Processo de liquidificar o sumo de cabaceira  
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 Processo de  

enchimento de sumo 

de cabaceira e 

estampagem em 

garrafas recicladas 

com capsulador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica de pasteurizar o sumo de 

cabaceira para conservar para um período 

de 6 ou 12 meses, (30 minutos e 60 

minutos) respectivamente. 
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Transformação dos produtos agrícolas em calda de tomate  

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica de retirar as 

sementes de tomate 
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Técnica de triturar polpa de tomate para preparar a calda de tomate 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Técnica de embalar a calda de 

tomate em frascos para conservar a 

longo prazo. 
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  5.APICULTURA MELHORADA NO INTERIOR DO PARQUE NACIONAL DE 

DULOMBI 

R3.1: Identificados 5 apiários  

A.3.1 R3: Identificação dos apiários para a instalação das colmeias  

O sucesso da apicultura em qualquer localidade depende da potencialidade e condições 

sociais, económicas e ambientais. Por isso, antes de se iniciar esta actividade, o 

apicultor deve localizar os apiários onde serão instaladas as colmeias. Assim sendo, 

foram localizados 5 apiários nas 5 tabancas do Parque Nacional de Dulombi (Candama, 

Quirafo, Campate, Cuntabi e Samaro), nos quais foram instaladas 10 colmeias em cada 

localidade. Estes apiários reuniram as condições sociais, económicas e ambientais, tais 

como: (1) os apiários identificados ficam afastados das tabancas, dos lugares das 

actividades agrícolas e dos lugares onde os gados pastam; (2) a distância que separa os 

apiários é aproximadamente 100 a 300 metros da zona (florestal, arbusto e zona 

descampada), ficam perto da residência dos apicultores, deste modo evitam-lhes certas 

despesas ou gasto da energia durante a inspecção dos mesmos e (3) os caminhos que 

conduzem aos lugares são acessíveis, evitando transtornos aos apicultores durante a 

inspecção regular e a cresta do mel (colheita).  

  

Tabela nº02: Situação das colmeias instaladas 

Nº 
Nome das Tabancas 

Colmeias instaladas 

por apiário 

Colmeias 

povoadas 

Colmeias não 

povoadas 

01 Cuntabane 10 04 06 

02 Campate 10 08 02 
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03 Samaro 10 02 08 

04 Quirafo 10 02 08 

05 Cansonco 10 01 09 

TOTA GERAL 50 17 33 

R3.2: Capacitado um técnico na carpintaria dos Santos em técnica de confecção 

das colmeias quadro de móvel. 

A.3.2 R3.3. Capacitação de um técnico na carpintaria dos Santos em técnica de 

confecção das colmeias quadro de móvel.  

A confecção das colmeias quadro móvel exige muita habilidade profissional. Não 

existem no país carpintarias com domínio de competência na produção deste tipo de 

colmeias. Entretanto, depois da recolha das facturas proforma junto das carpintarias, a 

ONG Palmeirinha realizou uma sessão de capacitação para um técnico da Carpintaria 

Santos, única carpintaria que manifestou interesse de se lançar nesta actividade 

(fabricação das colmeias de quadro móvel). Esta formação decorreu no mês de Agosto 

de 2018, com a duração de 5 dias, culminando com a produção de uma colmeia amostra, 

a qual permitiu à carpintaria a elaboração do orçamento para cada unidade de colmeia 

quadro móvel, num valor de 55.000 FCFA (Cinquenta e Cinco Mil Francos), 

incluindo a pintura. 
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R3.3. Produzidas 50 colmeias de Quadro Móvel ou Americana na carpintaria 

Santos 

 

A.3.3 R3.3: Produção de 50 colmeias de Quadro Móvel ou Americana na carpintaria 

Santos. 

Após a capacitação de um técnico para a produção de colmeias, a ONG Palmeirinha 

assinou um contrato de prestação de serviços com a direcção da carpintaria de Santos, 

para a produção e pintura de 50 colmeias de quadro móvel, durante 71 dias úteis de 

trabalho. 

R3.4:Capacitados 20 apicultores em técnica de apicultura melhorada  

A.3.4 R3.4: Capacitação dos apicultores em técnica de apicultura melhorada  

Com vista a aumentar os conhecimentos no domínio da apicultura melhorada aos 

membros da associação dos apicultores do Parque Nacional de Dulombi, a ONG 

Palmeirinha, em parceria com a Direcção do Parque Nacional de Dulombi, realizou uma 

sessão de formação no domínio da apicultura melhorada para 20 apicultores, sendo 10 

homens e 10 mulheres. Os temas que foram ministrados nesta sessão de capacitação 

articulam-se em torno dos seguintes itens: (1).Breve História da Apicultura; (2). 

Conhecendo as abelhas (A família das abelhas, Rainha, Período de desenvolvimento da 

rainha, Operárias, Período de desenvolvimento das operárias, Actividades das operárias, 

Zangão); (3). Obtenção dos enxames; (4). O papel das Abelhas na polinização; (5). 

Escolha do local para a instalação do apiário; (6). Tipos de colmeias e vantagens; (7): 

Povoamento das abelhas; (8): Flora apícola; (9): Os materiais de apicultura melhorada 

(Fumigador, Formão de Apicultor, Vassoura ou espanador apícola, Vestimentas, 

Colmeias); (10).Equipamentos de proteção da apicultura; (11).Equipamentos de 

extracção, conservação e envase do mel; (12). Apiário; (13). Identificação dos favos; 

(14). Cresta do mel; (15).O mel e a sua utilidade. 

A formação decorreu nos dias 27 a 30 de Novembro de 2018, numa das salas da escola 

primária de Cossé.  

Depois desta formação, seguiu-se outra formação prática que consistiu em facultar os 

conhecimentos às comunidades em técnica de instalar as colmeias nos apiários, 

acompanhada com a animação sobre a importância das abelhas no processo de 

polinização e a necessidade de praticar apicultura melhorada no interior do Parque 

Nacional de Dulombi. Nesta formação prática, foram também sensibilizados os chefes 

tradicionais de cada tabanca sobre a importância da apicultura. Esta sessão de 

sensibilização permitiu aos participantes adquirir os conhecimentos no domínio da 

apicultura melhorada. 
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R3.4.2: Instaladas as Colmeias nos 5 apiários  

A.3.5 R3.4: Desinfecção e a instalação das Colmeias nos 5 apiários identificados nas 

tabancas. 

 

 

Esta actividade prática, que teve lugar em Cossé, foi realizada após a formação e 

permitiu aos formandos aumentar conhecimento em técnica de instalação das colmeias 

num determinado apiário. Por exemplo, ao instalar uma colmeia no apiário, devem-se 

respeitar os seguintes princípios: 

1) Desinfectar as colmeias com fogo; 

 

2) Passar a cera ou folhas de limoeiros piladas nos buracos da entrada da colmeia e 

varretes (pauzinhos) colocados no interior da mesma, como forma de iscar as 

abelhas para a casa nova;  

 

3) Colocar cuidadosamente a colmeia em cima de cavaletes ou paus instalados para 

o efeito; 

 

4) A colmeia deve ficar um pouco inclinada, facilitando as abelhas durante a 

limpeza no interior das colmeias; 

 

5) Os orifícios ou as aberturas da colmeia devem ficar ao lado nascente do sol, 

permitindo às abelhas orientarem-se durante o voo e acordarem cedinho para o 

trabalho; 

 

6) O espaço que separa as colmeias é de aproximadamente 2,50 a 6 metros; 

 

7) As colmeias devem ficar numa posição de 0,5m a 1 m (metro) de altura. 

Assim, durante três (3) dias de prática, os formandos conseguiram instalar 50 colmeias 

em 5 apiários, numa proporção de 10 colmeias por cada apiário. 
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 R3.4.3: R Construído um centro de processamento do mel na tabanca de 

Cuntabani para a transformação e comercialização de mel 

A.3.6 R3.4.4: Construção de um centro de processamento do mel 

 

Com o objectivo de valorizar os 

produtos das abelhas (mel, cera, 

própolis), através do processo de 

decantação e embalagem de mel, 

foi construída uma melaria na 

tabanca de Cuntabani. É neste 

centro que será processado e 

embalado o mel proveniente das 

outras tabancas que beneficiaram 

deste projeto. A escolha desta 

tabanca para a construção da 

melaria partiu do consenso de 

todos os beneficiários, na medida 

em que a tabanca Cuntabani fica 

no centro de todas as 5 tabancas beneficiárias do projecto  

A.4. R3.4.4. Cresta do mel nos apiários 

Depois do primeiro ano da instalação das colmeias nos 5 apiários, realizou-se a primeira 

cresta do mel nos cinco apiários situados nas tabancas de Cuntabani, Samaro, Campate, 

Quirafo e Cansonco. Esta actividade permitiu acolheitar 40 kgs do mel em 17 colmeias, 

como indica a tabela. 

 

Tabela Nº09 Extracção do mel 

Nº Tabancas 

Nº 

Colmeias 

Instaladas 

Colmeias 

Povoadas  
Quant/kg 

01 Cuntabane 10 04 08 kgs 

02 Campate 10 08 02 23/kg de mel 

03 Samaro 10 02 08 1,5/kg de mel 

04 Quirafo 10 02 08 4,5/kg de mel 

05 Cansonco 10 01 09 03/kg de mel 

TOTAL GERAL 50 17 33 40kg de mel 
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6.EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA A CONSERVAÇÃO DA 

BIODIVERSIDADE NO PARQUE NACIONAL DE DULOMBI 

R4.1:Realizado um inquérito sobre a utilização de fogões melhorados nas 13 

tabancas no Parque Nacional de Dulombi. 

A.4.1 R4.1: Realização de um inquérito sobre a utilização de fogões melhorados nas 13 

tabancas no Parque Nacional de Dulombi. 

No quadro do Projecto de Educação Ambiental para a Promoção das iniciativas locais e 

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

Dulombi (PND), realizou-se, de 17 de Agosto a 17 de Setembro de 2018, um inquérito 

nas comunidades, com o objectivo de colectar informações sobre a utilização de fogões 

melhorados antes do início do projeto e depois da introdução dos fogões melhorados no 

seio das famílias. Este inquérito permitiu avaliar o conhecimento das comunidades  

sobre o impacto e eficácia desta tecnologia na cozinha e na redução de consumo de 

lenha e o tempo gasto diariamente ou semanalmente a procurar lenha para uso familiar. 

Foram inquiridas 70 famílias repartidas em treze tabancas (ver a tabela em anexo). 

Para atingir os resultados do inquérito, a equipa Palmeirinha elaborou uma ficha que 

tinha as seguintes informações: 

1) Os beneficiários directos depois da construção dos fogões melhorados; 

2) A frequência na recolha de lenha para cozinha; 

3) O tipo de fogão utilizado nas comunidades inquiridas;  

4) O conhecimento sobre os fogões melhorados;  

5) As matérias-primas utilizadas na construção de fogões melhorados; 

6) A disponibilidade destas matérias-primas nas tabancas para recolha e construção 

de fogões melhorados.  

Assim, durante 60 dias de trabalho, os inquiridores conseguiram alcançar os 

seguintes resultados: 

Tabela Nº03 : Lista nominal das tabancas inquiridas 

Beneficiários Directos  

Tabancas Homens Mulheres  Crianças 

Bissauzinho 10 7 11 

Quirafo 23 27 50 

Cuntabane 23 23 48 

Sintchã Sarifo 14 10 15 

Sintchã Amadu 35 34 62 

Candama 18 27 51 
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Camara 5 11 25 

Tchanca 13 15 23 

Mondedjane 3 9 26 

Sintchã Quelo 5 7 26 

Sintchã Madio 5 9 15 

Dulombi 12 20 54 

Campate 55 57 60 

Total 221 256 466 

Das 70 (Setenta) famílias inquiridas, Cinquenta e Cinco (79%) fazem colecta da lenha 

diariamente, Quinze (15) (21%) semanalmente e Zero (0%) colecta mensal.  

A.4. 2 R4.1. Preparação da massa para a construção de fogões melhorados. 

Com o objectivo de diminuir a pressão sobre as florestas das zonas da intervenção do 

projecto, a ONG-Palmeirinha elegeu como actividade a construção de fogões 

melhorados nas cinco tabancas do Parque Nacional de Dulombi (PND).  

Durante a vigência do projecto, foram preparadas 50 porções de massa para a 

construção dos 50 fogões previstos. A preparação desta massa contou com a 

participação dos residentes das cinco tabancas, assim como dos guardas do parque 

colocados nessas tabancas.  

 

    

 

 

Foto: Recolha de matéria-prima para a 

construção de fogões melhorados 
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Foto: Preparação da matéria- prima 

para a construção de fogões 

melhorados 

 

 

 

 

A.4. 3 R4.1. Construção de fogões melhorados 

No âmbito deste projecto foram construídos 50 fogões melhorados nas 5 comunidades 

(Dulombi, Campate, Candama, Quirafo e Cuntabani). Para a construção destes fogões, 

foram envolvidos técnicos da ONG Palmeirinha, Guardas do PND, jovens e as famílias 

beneficiárias. 

 

Foto: Fogão melhorado de 2 buracos construído 

na comunidade de Campate 

 

 

 

 

 



27 
 

 

 

 

 

 

 

 

Foto:Fogão melhorado 

 

 

 

R5.1. Promovida a educação ambiental nas escolas do Parque Nacional de 

Dulombi. 

 

A5.1 R5.1.Introduzir a educação ambiental nos programas extra-escolares das escolas 

do Parque Nacional de Duombi.  

Com vista a reforçar a consciência ambiental no seio dos alunos das escolas do PND, 

aumentar o conhecimento da geração presente e futura em relação à conservação dos 

ecossistemas florestais e espécies de animais que vivem no seu meio ambiente, foram 

realizadas 5 sessões de cinema e debate nas 5 escolas situadas no interior do Parquea 

consciência ambiental no seio dos alunos das escolas do PND, aumentar conhecimento 

da geração presença e futura em relação a conservação dos ecossistemas florestais e 

espécies de animais que vivem no seu meio ambiente, foram realizadas 5 sessões de 

cinema e debate nas 5 escolas situadas 

no interior do Parque. 

            

 

Foto: Sessão de cinema e debate nas comunidades de 

Campate e Dulombi 
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Por outro lado, foram também realizadas 

sessões de cinema e debate nas 

comunidades de Cuntabane, Quirafo, 

Campate, Dulombi e Candame. 

Para atingir os resultados destas 

actividades, a equipa técnica da ONG 

Palmeirinha, em colaboração com os 

animadores e guardas do Parque, adoptou 

as seguintes estratégias: 1. Anúncio do 

tema de cinema e debate e sua 

importância; 

2. Visualização de vídeos; 

3. Debate em torno do conteúdo dos 

vídeos apresentados. 

Durante a sessão de cinema e debate foi projetado um primeiro documentário sobre as 

técnicas da construção de fogões, que focava os seguintes aspetos: (1) as matérias-

primas que entram na construção de fogões melhorados; (2) a forma de preparação da 

massa, bem como a construção dos fogões melhorados; (3) o testemunho das mulheres 

beneficiárias destes fogões melhorados. O segundo documentário abordava o seguinte: a 

técnica da construção de fogões melhorados nos quartéis, o narrador (jornalista) 

descreveu a forma da preparação da massa, a dosagem necessária para a construção de 

um fogão de tamanho grande, bem como as vantagens do uso dos mesmos 

Participantes nas sessões de cinema e debate  

Tabela Nº07: Lista dos participantes por tabanca nas sessões de cinema e debate 

Nº 
Tabanca Data 

Participantes 

Homens Mulheres Crianças Total 

01 Cuntabane 04/02/2019 26 57 54 137 

02 Quirafo 05/02/2019 41 37 36 114 

03 Campate 06/02/2019 41 89 52 182 

04 Dulombi 07/02/2019 39 66 21 126 

05 Candama 08/02/2019 74 35 59 168 

06 Total 221 284 222 727 
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R7.1. Produzidos e difundidos programas radiofónicos e materiais de visibilidade 

do projeto 

R7.1.A7.1: Produção e difusão dos programas radiofónicos  

Com a finalidade de reforçar a consciência ambiental no seio da população residente no 

Parque Nacional de Dulombi, foram produzidos e difundidos um magazine informativo 

de 30 minutos sobre o lançamento do projeto nas tabancas de Sintcha Amadu e 

Campate e um programa radiofónico sobre a importância das abelhas no processo da 

polinização e a utilidade do mel. Estes temas foram difundidos na rádio Comunitária de 

Bafatá.  

 

A7.2 R7.1. Produção e entrega das carteiras 

No quadro da implementação do Projecto de Educação Ambiental no Parque Nacional 

de Dulombi, foram produzidas e entregues vinte (20) carteiras duplas à direcção da 

escola do Galomaro, com o intuito de ajudar o referido estabelecimento na abertura de 

uma nova turma que acolherá os alunos do 7º ano. A cerimónia foi realizada na Escola 

de Galomaro, na qual estiveram presentes a administradora do Sector, a chefe de 

Tabanca, os corpos da guarda do parque, o director da escola, o director do parque e os 

residentes locais. No acto, o director do Parque de Dulombi informou a autoridade local 

e os residentes que a instituição que dirige está empenhada na busca de soluções para a 

melhoria do funcionamento das escolas situadas na sua área de jurisdição (PND). Foi 

nesse contexto que foram produzidas as referidas carteiras, a fim de colmatar algumas 

dificuldades que a escola atravessa (a insuficiência de carteiras nas salas de aulas). 

Em jeito de resposta, o director da escola agradeceu os detentores do projecto (o 

Instituto da Biodiversidade e das Áreas Protegidas, na pessoa do Dr. Alfredo Simão da 

Silva e a ONG-Palmeirinha) e prometeu fazer o bom uso destas carteiras para o bem dos 

estudantes.  
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A7.3 R7.1. Campanha de repovoamento florestal no PND 

Com o objectivo de contribuir para a redução da degradação dos ecossistemas florestais do 

Parque Nacional de Dulombi, com vista à melhoria das condições de vida da população e a 

atenuação das mudanças climáticas, a ONG Palmeirinha, em parceria com a direcção do 

parque, a associação de filhos e amigos de Cuntabani e a rede das crianças e jovens 

jornalistas, realizou uma campanha de repovoamento florestal nas zonas degradadas no 

Parque Nacional de Dulombi. Esta actividade foi realizada no primeiro ano do projecto, 

permitindo plantar 744 essenciais florestais (Pau de sangue, Bissilão) nas zonas 

degradadas.  

Este ano estava prevista a realização da segunda campanha de repovoamento florestal nas 

outras zonas do interior do parque, mas, devido à pandemia de coronavírus, não foi 

possível a sua concretização. 

7.VALORIZAÇÃO DOS PRODUTOS FLORESTAIS NÃO 

LENHOSOS 

 

R6.1:Adquiridas 2 prensas de óleo de palma  

R.6.1. A.6.1:Aquisição de 2 prensas de óleo de palma e construção de hangares 

Com o objectivo de melhorar e aumentar a produção de óleo de palma das comunidades 

residentes no Parque Nacional de Dulombi, a associação de mulheres de Candama 

beneficiou de 2 prensas de óleo de palma em 2019, que foram instaladas nos centros de 

produção local. Estas prensas contribuíram para o aumento da produção de óleo de 

palma em quantidade e em qualidade. E para garantir a higiene no local da produção de 

óleo de palma, foram construídos dois (2) hangares, que permitiram a fixação das 

referidas prensas. 
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A.6.1 R.6.1: Produção de óleo de palma 

As duas (2) prensais fornecidas à associação de mulheres de Candama durante a 

vigência do projecto permitiu aumentar a produção de óleo de palma em quantidade e 

em qualidade, e contribuiu para a redução de esforços físicos das mulheres durante a 

preparação e transformação deste produto para o consumo e comercialização. A 

produção dos dois (2) anos foi de 21.120 Litros, correspondentes 20.004.000 FCFA 

(Vinte Milhões e Quatro Mil Francos). Este montante, segundo uma das testemunhas da 

associação de mulheres: “O dinheiro proveniente da venda deste produto será investido 

na educação dos nossos filhos, outro será destinado para a aquisição dos bens de 

primeira necessidade para o consumo familiar, para a compra de roupas e medicamentos 

para as nossas famílias”. 
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 Tabela nº8: Produção de óleo de palma 2019  

Ano 
Mulheres 

enquadradas 

Produção 

anual  

Bidões de 

20L 

Preço Unit. 

em FCFA 

Total em  

FCFA 

2019 72 
11.160 L 

 
568 900/Litro 10.044.000 

2020 72 
9.960 L 

 

 

498 
1.000/Litro 9.960.000 

Total   21.120 L 1066  20.004.000 
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8.SEGUIMENTO E AVALIAÇÃO DAS ACTIVIDADES NO 

TERRENO. 

R8.1:Realizadas missões de seguimento e de acompanhamento 

R8.1A8.1. Realização das missões de seguimento 

Durante a vigência do projecto, foram realizadas vinte e cinco (25) missões de 

seguimento e de acompanhamento: 

1. Primeira missão sobre o diagnóstico sobre construção de fogões melhorados; 

 

2. Missão sobre o lançamento do projecto nas tabancas de Campate e Sintcha 

Amadu; 

3. Missão sobre a identificação dos apiários nas comunidades; 

4. Missão sobre a instalação das colmeias nos apiários; 

5. Missão sobre o diagnóstico da construção de fogões melhoradas; 

6. Missão sobre a entrega do rolo de arame para a vedação dos campos hortícolas; 

7. Missão conjunta entre o IBAP e a ONG Palmeirinha para a avaliação e o 

seguimento das actividades do projecto em curso nas tabancas de Campate e 

Sintcha Amadu; 

8. Missão sobre a entrega dos equipamentos produzidos em Bissau (colmeias, 

carteiras e cantoneiras); 

9. Missão sobre o seguimento das actividades hortícolas nos campos de Sintchan 

Amadu e Campate; 

10. Missão no quadro da aquisição de arames em Ziguinchor para vedar os dois (2) 

campos hortícolas; 

11. Missão sobre o seguimento das colmeias nas tabancas beneficiárias do projecto; 

12. Missão sobre a avaliação da vedação dos campos hortícolas de Sintchan Amadu 

e Campate; 

13. Missão sobre o seguimento das actividades hortícolas nos dois (2) campos e 

cinco tabancas beneficiárias dos apiários; 

14. Missão sobre a avaliação das actividades de transformação e de valorização dos 

produtos florestais não lenhosos e agrícolas nas duas tabancas de Campate e 

Sinchã Amadu; 

15. Missão sobre a avaliação externa das actividades do projecto; 

16.  Missão sobre o seguimento e a limpeza dos apiários; 

17. Missão sobre o seguimento das actividades de apicultura nas cinco tabancas 

beneficiárias do projecto; 

18. Missão sobre a construção de fogões melhorados nas cinco tabancas 

beneficiárias do projecto; 

19. Missão conjunta com a direcção do parque e crianças e jovens jornalistas para a 

campanha de repovoamento florestal no Parque Nacional de Dulombi; 
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20. Missão sobre o acompanhamento e a entrega dos equipamentos (depósitos de 

água, painéis solares e electrobombas); 

21. Missão no quadro da instalação de electrobombas e painéis solares nos poços 

melhorados dos dois campos; 

22. Missão sobre a formação das mulheres em técnicas de valorização dos produtos 

florestais não lenhosos; 

23. Missão sobre a entrega das carteiras à direcção do Liceu do Galumaro; 

 

24. Missão sobre a cresta do mel nos cinco apiários, seguimento e avaliação das 

actividades no terreno; 

25. Missão sobre o seguimento e a fixação da placa de visibilidade no centro do 

processamento do mel. 

9. AVALIAÇÃO DAS ACTIVIDADES.  

A ONG PALMEIRINHA tem contribuído para o reforço da consciência ambiental no 

seio das populações residentes no Parque Nacional de Dulombi (PND) relativamente à 

conservação dos recursos naturais e da biodiversidade, através de acções concretas a 

favor do seu meio ambiente circundante. 

 

Durante a vigência do 

projecto, aumentou 

conhecimento das 

comunidades do PND no 

domínio da apicultura 

melhorada, no domínio da 

técnica de transformação e 

valorização dos produtos 

florestais não lenhosos e 

agrícolas (mel, óleo de 

palma, sumos naturais de 

diferentes sabores), no 

domínio da horticultura, 

no domínio da construção 

e utilização de fogões 

melhorados para reduzir o 

consumo de lenha na 

cozinha e o esforço físico 

das mulheres na procura 

de lenha, no domínio da 

pedagogia ambiental no 

seio dos professores das 

escolas situadas no PND, 

na realização de sessões de cinema e debate nas suas tabancas e concepção, distribuição 

dos materiais didácticos e de sensibilização e animação no meio escolar e na rádio 

comunitária de Bafatá, para melhor atingir o grande público. Facto esse que permitiu 

que conseguisse uma grande aderência das comunidades locais na implementação das 

acções. De sublinhar também que esta aderência às acções do projecto foi facilitada pela 
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aceitação que a direcção do parque possui nas comunidades onde foram implementadas 

as actividades do projecto.  

A avaliação sobre a nossa colaboração com os serviços da administração foi 

considerada de muito positiva, na medida em que esta contribuiu para o aumento de 

conhecimento dos técnicos da ONG PALMEIRINHA na gestão eficaz das actividades 

do projecto e do fundo colocado pelo IBAP para gerir de forma transparente. Outra 

colaboração consistiu no acompanhamento das sessões de cinema e debate nas tabancas 

mais longínquas das zonas de intervenção do projecto e correcções de algumas 

metodologias de intervenção e novas propostas para a melhoria das actividades do 

projecto. 

Durante o primeiro e o segundo ano da execução das actividades do projecto, foram 

realizadas vinte e cinco (25) missões de seguimento, acompanhamento e avaliação nas 

zonas do projecto, em parceria com a direcção do Parque Nacional de Dulombi, como 

indicado na tabela. 

 

Número Objectivo Resultados 

atingidos 

Meios de 

verificação 

1 Fazer o diagnóstico sobre a 

construção de fogões 

melhorados 

Foi realizado o 

diagnóstico nas 

comunidades antes 

do início da 

introdução dos 

fogões melhorados 

no PND 

O relatório 

disponível  

Fotografias 

2 Fazer o lançamento do projecto 

nas tabancas de Campate e 

Sintcha Amadu 

Realizado o 

lançamento do 

projecto nas 

tabancas de 

Campate e Sintcha 

Amadu 

 Relatório 

disponível 

Fotografias 

3  Participar na identificação dos 

apiários nas comunidades 

Os apiários foram 

identificados em 

colaboração com 

os chefes das 

tabancas e 

apicultores locais 

Relatório 

disponível 

Fotografias 

4 Participar na preparação dos 

apiários  

Os apiários 

identificados, 

preparados e 

disponíveis para 

instalar as 

Relatório 

disponível 

Fotografias 
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colmeias 

5  Participar na instalação das 

colmeias nos apiários 

identificados pelos apicultores 

Cinquenta (50) 

Colmeias foram 

instaladas em 5 

apiários 

Relatório 

disponível 

Fotografias 

6 Participar na restituição dos 

inquéritos realizados para 

introduzir fogões melhorados 

nas comunidades do parque 

Realizada uma 

sessão sobre a 

restituição dos 

inquéritos 

realizados em cada 

uma das tabancas 

seleccionadas 

Relatório 

disponível 

Fotografias 

7  Participar na entrega do rolo de 

arame para vedação dos 

campos hortícolas 

Os dois campos 

foram vedados 

com arames 

Relatório 

disponível 

Fotografias 

8 Participar na avaliação e 

seguimento das actividades do 

projecto em curso nas tabancas 

de Campate e Sintchan  Amadu 

Realizada uma 

missão de 

seguimento para 

avaliar o estado da 

implementação das 

actividades 

planificadas 

Relatório 

disponível 

Fotografias 

9 Participar na entrega dos 

equipamentos produzidos em 

Bissau (colmeias, e 

cantoneiras) 

Os equipamentos 

foram entregues às 

comunidades 

Guia de entrega 

Fotografias 

10 Participar no seguimento das 

actividades hortícolas nos 

campos de Sintchan Amadu e 

Campate 

Os produtos 

hortícolas foram 

atingidos pelas 

pragas; 

Os poços não 

dispõem de água 

suficientes para 

garantir a rega dos 

canteiros até ao 

fim do mês de 

Março 

Fotografias 

11 Adquirir os materiais de 

vedação (arames) em 

Ziguinchor para vedar os 2 

Reforçada a 

vedação dos 2 

campos hortícolas 

Fotografias 

Guia de entrega 
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campos hortícolas com arames 

adquiridos em 

Ziguinchor 

12  Participar no seguimento das 

colmeias nas tabancas 

beneficiárias do projecto 

Realizado 

seguimento aos 

apiários; 

Algumas colmeias 

já foram povoadas 

Fotografias 

Relatórios 

13 Participar no seguimento e 

avaliação sobre a vedação dos 

campos hortícolas de Sintchan 

Amadu e Campate 

100% dos campos 

foram vedados 

com arames 

Fotografias 

14 Realizar o seguimento das 

actividades hortícolas nos 2 

campos e apícolas nos apiários 

Realizado 

seguimento das 

actividades 

hortícolas nos 2 

campos e apícolas 

nos apiários para 

medir a taxa de 

crescimento e 

povoamento 

Fotografias 

15 Realizar a avaliação das 

actividades de transformação e 

de valorização dos produtos 

florestais não lenhosos e 

agrícolas nas duas tabancas de 

Campate e Sinchã Amadu 

Realizada a 

avaliação do 

impacto da 

formação em 

técnica de 

transformação e 

valorização dos 

produtos florestais 

não lenhosos e 

agrícolas nas duas 

tabancas de 

Campate e Sinchã 

Amadu 

Fotografias 

Relatório 

16 Participar na avaliação externa 

das actividades do projecto 

conduzida pelos consultores 

internacionais 

Realizada a 

avaliação de meio 

percurso nas zonas 

de intervenção do 

projecto pelos 

consultores 

internacionais 

Fotografias 

Relatório 
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17 Realizar o seguimento de 

actividades de apicultura 

melhorada no PND 

Realizada uma 

missão de 

seguimento e a 

inspecção às 

colmeias nos 

apiários 

Fotografias 

Relatório 

18 Participar na construção de 

fogões melhorados em algumas 

comunidades do PND 

Quarenta e sete 

(47) fogões 

melhorados 

construídos e 

ensaiados pelos 

familiares; 

Redução de 50% 

de consumos de 

lenha; 

Reduzido o 

esforço físico das 

mulheres na 

procura de lenha 

para a cozinha 

Fotografias 

19 Participar na campanha de 

repovoamento florestal no 

Parque Nacional de Dulombi 

com a direcção do parque e a 

rede das crianças e jovens 

jornalistas  

Realizada a 

campanha de 

repovoamento 

florestal no PND 

Fotografias 

Relatório 

20 Participar na entrega dos 

equipamentos (depósitos de 

água, painéis solares e 

electrobombas) às associações 

de mulheres hortícolas 

Realizada uma 

missão para 

entrega dos 

equipamentos 

destinados aos 

dois (2) campos 

hortícolas 

Guia da entrega 

Fotografias 

 

21 Participar na instalação de 

electrobombas e painéis solares 

nos poços melhorados dos dois 

campos 

Realizada a 

instalação de 

electrobomba e de 

painéis solares nos 

dois (2) campos 

hortícolas 

Fotografias 

Relatórios 

22 Participar na formação das 

mulheres em técnicas de 

Realizadas duas 

(2) sessões da 

Fotografias  
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valorização dos produtos 

florestais não lenhosos 

formação em 

técnicas de 

valorização dos 

produtos florestais 

não lenhosos para 

os membros das 

duas (2) 

associações de 

mulheres de 

horticultura  

Relatórios 

23 Participar na entrega das 

carteiras à direcção do Liceu do 

Galomaro 

Realizada a 

entrega das vinte 

(20) carteiras à 

direcção do Liceu 

do Galomaro 

Guia de entrega 

Relatório 

24 Participar na cresta do mel nos 

apiários, seguimento e 

avaliação das actividades no 

terreno 

Realizada a 

colheita do mel 

depois do primeiro 

ano da instalação 

das colmeias nos 

apiários 

40 Kgs do mel 

produzidos 

Fotografias 

Relatório 

disponível 

25 Participar no seguimento e 

fixação da placa de visibilidade 

no centro do processamento do 

mel 

A placa da 

visibilidade fixada 

no centro do 

processamento do 

mel em Cuntabani 

Foto 

 

 

10.DIFICULDADES 

Durante a vigência do projecto, foram encontradas as seguintes dificuldades, que foram 

ultrapassadas gradualmente antes do término do projecto: 

1. o atraso na aquisição de arames para vedação de campos, por estes não se 
encontrarem à venda no mercado, obrigando a ONG Palmeirinha a deslocar-se à 
República do Senegal para a aquisição destes materiais; 

2. a insuficiência de água nos campos hortícolas, provocando a destruição da primeira 

colheita de alguns legumes no primeiro ano; 

3.a participação de algumas mulheres na campanha de castanha de cajus, o que criou 

dificuldades no tratamento de alguns canteiros no primeiro ano; 
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4.a insuficiência de um fundo rotativo para os membros da associação de mulheres 

produtoras de óleo de palma, para a aquisição de cachos de chabéus no primeiro ano; 

5.a fraca participação das comunidades na recolha de matérias-primas para a construção 

de fogões melhorados; 

6.o atraso no desbloqueamento do fundo para a implementação das restantes actividades 

para o segundo ano do projecto; 

7.a insuficiência da verba para a aquisição de equipamentos para o centro de tratamento e 

embalagem dos produtos das abelhas; 

8.a não realização da segunda campanha de repovoamento florestal nas zonas degradadas 

do interior do parque, devido à pandemia de coronavírus; 

9. a insuficiência dos cortadores de chabéus para as mulheres da associação produtora de 

óleo de palma em Candama, devido à pandemia de coronavírus. De informar que a maioria 

de cortadores de chabéus é proveniente do país vizinho (Guiné-Conacry); 

10. o atraso no povoamento espontâneo em certas colmeias. 

11.LIÇÕES APRENDIDAS 

 

 Os dois primeiros anos da execução das actividades do projeto permitiram à ONG 

Palmeirinha chegar às seguintes conclusões e tirar os seguintes ensinamentos: 

- A formação no domínio de apicultura, produção de fertilizantes naturais, a construção 

de fogões melhorados e valorização dos produtos florestais não lenhosos e agrícolas 

contribuiu para o aumento de conhecimento dos grupos alvos do projecto; 

- As mulheres das associações das duas tabancas no domínio de horticultura adquiriram 

conhecimentos e boas práticas para o cultivo dos legumes para consumo e 

comercialização nos mercados, contribuindo para a boa gestão e utilização racional dos 

recursos naturais no Parque Nacional de Dulombi; 

- As comunidades através das sessões de cinema e debate foram informadas sobre as 

questões ambientais relacionadas com a gestão racional dos ecossistemas florestais, 

participando na campanha de repovoamento florestal nas zonas degradadas; 

- Estas ações permitiram o envolvimento dos alunos, professores e jovens nas 

campanhas de repovoamento das essências florestais ameaçadas de extinção nas suas 

comunidades; 

- Os professores envolvidos nas zonas do projeto dispõem de metodologia e técnica de 

abordagem das questões ambientais com os seus alunos, um conhecimento suficiente e 

mais ampla visão para apoiar a introdução progressiva da Educação Ambiental no 

currículo escolar. 
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12.RECOMENDAÇÕES 

Uma análise sucinta à volta das actividades programadas e realizadas pelos técnicos do 

projecto permitiu-nos concluir que a taxa da execução foi de 95 %. Assim sendo, a 

coordenação do projecto recomenda o seguinte: 

1.Que seja autorizado o desbloqueamento da verba (adenda) num montante de 2.500.000 

FCFA (Dois Milhões e Quinhentos Mil Francos), que permita a conclusão das restantes 

actividades (equipamentos do centro de processamento do mel e capacitação em técnica 

de produção de sabonetes e papas de mel; 

2.Que seja realizado o povoamento espontâneo nas colmeias que ainda não são povoadas a 

partir da primeira semana do mês de Novembro de 2020; 

3. Que a direcção do Parque Nacional de Dulombi continue a fazer o seguimento regular 

das actividades hortícolas, apícolas e das mulheres transformadoras de óleo de palma; 

4. Que se prossiga a introdução e a utilização de fogões melhorados nas outras tabancas do 

parque, com vista a eliminar os fogões tradicionais no interior do parque; 

5. Que se prossigam as sessões de sensibilização (educação ambiental) nas escolas 

situadas no PND. 

13.VISIBILIDADE DO PROJECTO 

Produção de materiais de visibilidade do projecto. 

No âmbito do projecto, foram produzidos os seguintes materiais: 30 chapéus e 50 

camisolas para os formandos no domínio da apicultura melhorada, 500 cadernos para os 

alunos das escolas do Parque Nacional de Dulombi, 20 Carteiras duplas para o Liceu de 

Cossé, 01 um manual da formação no domínio da apicultura e reprodução de 25 

exemplares para os formandos e 5 placas de visibilidade para identificação dos apiários, 

50 colmeias e 2 prensas de óleo de palma. Todos estes materiais contêm logótipos de 

parceiros financiadores (GCCA /UE/IBAP/Palmeirinha). 

As distribuições destes materiais foram feitas mediante uma lista de distribuição 

produzida nesse âmbito. 

As facturas de fornecimento e guias de entrega dos materiais de fornecimento destes 

materiais estão disponíveis na pasta de arquivo da ONG Palmeirinha. 

14.SUSTENTABILIDADE DAS ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS 

As actividades hortícolas serão sustentáveis findo o projecto; as mulheres dominaram a 

técnica de produção de produtos agrícolas e dispõem de canteiros suficientes para 

continuar a praticar estas actividades de forma autónoma. Os seus campos vedados terão 

mais segurança e estarão protegidos dos animais daninhos. Os equipamentos instalados 

continuarão a abastecer a água para a rega durante o cultivo dos legumes nas suas 

hortas. 
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No que concerne a apicultura, depois da capacitação realizada no domínio da apicultura, 

os apicultores já estão aptos a prosseguir esta actividade, mesmo na ausência dos 

técnicos da ONG Palmeirinha. As colmeias introduzidas terão uma duração de mais de 

dez (10) anos se forem bem conservadas, permitindo a produção anual do mel para 

reforço da dieta alimentar das populações residentes e a melhoria de condições 

económicas dos apicultores. 

Os conhecimentos adquiridos em técnica de construção de fogões melhorados irão 

permitir a cada agregado familiar continuar a reconstruir os seus fogões melhorados 

quando se estragarem. 

Em relação à sustentabilidade institucional, a ONG Palmeirinha continuará a apoiar 

as referidas comunidades através da mobilização de fund raising junto dos parceiros 

financiadores, para reforçar os fundos rotativos como forma de multiplicar as suas 

actividades geradoras de rendimentos e a assistência técnica no domínio da apicultura, 

que for solicitada pelos apicultores. 

Em relação à sustentabilidade ambiental, neste primeiro ano, o projecto contribuiu 

para o repovoamento de 744 essências florestais (Pau de sangue, Bissilão) nas zonas 

degradadas. Contribuiu também para a redução de consumo de lenha na cozinha, depois 

da introdução e utilização de fogões melhorados nas 5 tabancas. 

O projecto contribuiu para o reforço das capacidades das camadas mais vulneráveis na 

produção de produtos agro-ecológicos para garantir a segurança alimentar e aumentar os 

rendimentos económicos de cada associada. 
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residente no Parque Nacional de Dulombi; 
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tiveram nas comunidades das zonas de intervenção do projecto, permitindo a aderência 
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parceiros, o nosso muito obrigado pelo apoio e pela confiança e aproveitamos para vos 
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convidar a partilhar connosco todos os resultados e indicadores de realização durante os 

dois anos da vigência do projecto. 
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Tabancas Diário Semanal Mensal 

Bissauzinho 4 0 0 

Quirafo 9 0 0 

Cuntabane 0 6 0 

Sintchã Sarifo 0 4 0 

Sintchã Amadu 0 4 0 

Candama 8 0 0 

Camara 3 0 0 

Tchanca 4 0 0 

Mondedjane 3 0 0 

Sintchã Quelo 2 0 0 

Sintchã Madio 1 0 0 

Dulombi 8 0 0 

Campate 13 1 0 

Total 55 15 0 

  

Tabela nº05: Frequência na Colecta de Lenha                       /                                   Representação gráfica da tabela nº05 
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Anexos: 

 

 

 

 

Tabancas Tradic. Fogareiro Aparo 

Bissauzinho 4 0 0 

Quirafo 9 0 0 

Cuntabane 6 0 0 

Sintchã Sarifo 4 0 0 

Sintchã Amadu 4 0 0 

Candama 8 0 0 

Camara 3 0 0 

Tchanca 4 0 0 

Mondedjane 3 0 0 

Sintchã Quelo 2 0 0 

Sintchã Madio 1 0 0 

Dulombi 8 0 0 

Campate 14 0 0 

Total 70 0 0 

 

  

Tabela nº06 Tipo de Fogão Utilizado na Comunidade /                                                                Representação Gráfica da tabela  nº06 

Nas treze tabancas inquiridas, todas as famílias utilizam somente fogões tradicionais ou seja todas as famílias residentes preparam a comida através 

de fogões de 3 pedras, contribuindo deste modo para a degradação dos ecossistemas florestais. 
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