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ANEXO VI 

RELATÓRIO NARRATIVO FINAL 
 

 

 O presente relatório deve ser preenchido e assinado pela pessoa de contacto. 

 As informações nele contidas devem corresponder às informações financeiras contidas no relatório 

financeiro. 

 O relatório deve ser preenchido utilizando uma máquina de escrever ou um computador (a minuta 

correspondente pode ser obtida no seguinte endereço <especificar>). 

 Pode acrescentar os parágrafos que considerar necessários. 

 Consultar as Condições Especiais do contrato de subvenção e enviar uma cópia do relatório 

para cada endereço mencionado nas referidas condições. 

 A Administração Contratante rejeitará os relatórios incompletos ou que não tenham sido 

correctamente preenchidos. 

 Salvo disposição em contrário, responder a todas as questões de forma a cobrir o período de 

referência, como especificado no ponto 1.6. 

 Anexar, por favor, ao relatório as provas de transferência de propriedade referidas no n.º 3 do artigo 

7.º das Condições Gerais. 

1.Descrição 

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

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

1.3.Nome dos parceiros na acção: N/A 

1.4.Designação da acção: Projecto de Apoio à Educação e Comunicação Ambiental para a 

reciclagem, Reutilização e valorização do Lixo Biodegradável e não Biodegradável.  

1.5.Número do contrato:16 

1.6.Data de início e de fim do período de referência:1 de Agosto de 2013 - 30 de Abril 2014 

1.7.País(es) ou região(ões)-alvo: Escolas do Sector Autónomo de Bissau e do Sector de Bubaque 

1.8.Beneficiários finais e/ou grupos-alvo
1
 (se estes forem diferentes - incluindo o número de mulheres 

e de homens. 

Tabela 1: Beneficiarios finais 

Alunos Total Professores Total Jovens Bancadas Total  

Sexo 

M 

Sexo  F  Sexo M Sexo F  Sexo M Sexo F  

93 107 200 7 13 20 44 6 50 

Os beneficiários finais foram 176.629 pessoas que vivem na Cidade de Bissau (Fonte: INEP 

(Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas) e das 11. 242 pessoas que vivem no sector de Bubaque 

(fonte – CRE (Comissão Regional das Eleições). Estes foram atingidas pelo projeto através do 

programa radiofónico semanal. 

1.9.País(es) onde as actividades serão executadas (se diferente(s) de 1.7): Guiné-Bissau 

 

2.Avaliação da execução das actividades da acção 

                                                 
1
 Por «grupos-alvo» entende-se os grupos/entidades para os quais o projecto terá um impacto directo e 

positivo a nível dos objectivos; por «beneficiários finais» entende-se os destinatários que beneficiam de um 

projecto a longo prazo quer se trate da população em geral quer de um sector em sentido lato. 
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2.1.Resumo da acção  

O presente relatório apresenta os resultados de actividades realizadas no âmbito do Projecto Apoio 

Educação e Comunicação Ambiental para a reciclagem, Reutilização e valorização do Lixo 

Biodegradável e não Biodegradável, financiado pela União Europeia através de EU-PAANE de 01  de 

Agosto de  2013 a 30 de Abril de 2014. 

Este projecto tinha como objectivo de contribuir para a redução da poluição marinha, doenças 

diarreicas e redução dos lixos Biodegradável e não biodegradável nos Sectores Autónomo de Bissau e 

de Bubaque, através de acções de sensibilização e reciclagem dos lixos. 

No âmbito deste projecto foi realizada uma sessão de capacitação no domínio de reciclagem de lixo 

biodegradável e não biodegradável para 200 alunos, 20 professores e 50 jovens de bancadas de alguns 

bairros de Bissau e de Bubaque, na qual permitiu os formandos adquirirem conhecimento em técnica 

de reciclagem do lixo nas oficinas. Concernentes às oficinas foram criadas 5, sendo 4 em Bissau e 01 

em Bubaque, que permitiram aumentar conhecimento dos alunos, professores e jovens de bancadas no 

domínio de reciclagem. Também, elas contribuíram na recolha de 32.000 Sacos de água pura para 

produção de produtos reciclados (sacos) em quantidade e qualidade para comercialização nos 

mercados, garantindo deste modo a sustentabilidade das acções das oficinas. Durante a vigência do 

projecto, foram realizadas 12 sessões de campanhas de sensibilização sobre o impacto de lixo na saúde 

humana e animal marinho pelos jovens de bancadas, junto aos moradores, através de abordagem porta 

a porta, utilizando cartazes contendo as imagens sobre diferentes formas de valorizar o lixo 

biodegradável e não biodegradável. 

 Para reforçar a consciência ambiental no seio da população das zonas do projecto e a população em 

geral foram produzidos e difundidos 8 Programas nas rádios Sol Mansi e 18 rádios comunitárias sobre 

os temas no domínio de reciclagem e tratamento do lixo e seu impacto sobre a biodiversidade. 

Também foram produzidas 5 placas de comunicação para as oficinas, materiais de sensibilização, 

nomeadamente camisolas ( 400), cartazes (200) e 1000 Exemplares de Boletim Palmeirinha para 

aumentar conhecimento aos alunos e publico em geral sobre o impacto do lixo na saúde humana e dos 

animais marinhos. 

No decurso do projecto foram adquiridos materiais informáticos e aparelho fotográfico para 

funcionamento da organização e criação de bancos de dados que poderão ser utilizados nas bibliotecas 

dos alunos nas suas escolas e os mais interessados em replicar esta experiencia nas suas zonas de 

intervenção.  

No que concerne seguimento das actividades do projecto nas zonas de intervenção, foram realizadas 6 

sessões de seguimento e de avaliação das actividades em Bissau e 2 em Bubaque que permitiram a 

GAECA avaliar os progressos alcançados e as dificuldades verificadas no decurso do projecto, 

propondo as soluções para ultrapassa-las. 

Para incitar os alunos e o grande publico a participar na resolução dos problemas ambientais, 

sobretudo os lixos, foram produzidos materiais de sensibilização: 400 Camisolas, 200 cartazes e 1000 

Exemplares de Boletim Palmeirinha e visam aumentar conhecimento dos alunos e a população em 

geral sobre o impacto socioeconómico e ambiental do lixo. 

Após o término das actividades do projecto, os jovens de bancadas realizaram um inquérito sobre 

recolha e tratamento de lixo nos bairros de Missira, Reno e Plack1. Este inquérito permitiu avaliar 

conhecimento dos moradores dos referidos bairros sobre a técnica de reciclagem e valorização do lixo 

2.2.Actividades e resultados 

Enumerar todas as actividades em conformidade com o Anexo 1 do contrato desde o último relatório 

intercalar, se for caso disso, ou durante o período de referência. 

R1.Adquiridos meio de trabalho com materiais de reciclagem para o tratamento e reutilização de lixo 

no Sector Autónomo de Bissau e de Bubaque. 

A.1.1 Instalar e equipar oficina de reciclagem, tratamento e reutilização dos lixos nas 5 escolas. 

Com objectivo de aplicar os 5Rs (Reflectir, Recusar, reduzir, reciclar, reutilizar) a fim de reduzir os 

lixos orgânicos e não orgânicos no meio ambiente circundante dos alunos e da população residente em 
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Bissau e de Bubaque, foram instaladas 04 oficinas em Bissau e 01 em Bubaque a partir do mês de 

Outubro de 2013.  

As referidas oficinas estão instaladas nas seguintes escolas: Escola Patrício Lumumba, Escola São 

Paulo, Escola Justado Vieira e Escola Salvador Allende e na Sede da ADEMA em Bubaque 

No início, as oficinas de Bissau se concentravam na Escola Patrício Lumumba para reforçar a 

capacidade técnica dos alunos, professores e jovens das bancadas, no domínio de reciclagem e de corte 

e costura. Depois que os aprendizados dominaram a técnica de corte e costura e reciclagem do lixo, 

estas oficinas foram desconcentradas em meados de Março de 2014, onde os alunos e professores 

passaram a animar as suas próprias oficinas.  

Para dinamizar as acções de reciclagem, foi produzido um calendário de funcionamento (de Segunda 

Feira à Sexta das 8 horas a 12h00. O calendário produzido e aprovado pelos beneficiários do projecto 

foi baseado conforme o tempo livre dos alunos e professores. Os alunos, professores e jovens de 

bancadas que não estudam no período de manha, são eles que frequentam as oficinas e aqueles que por 

falta do tempo nos dias de semana, frequentam as oficinas no Sábado a partir das 8 horas até as 14 

horas. Durante as sessões de reciclagem nas oficinas, os alunos são oferecidos pequeno almoço e 

almoço. 

   Tabela 2: Horário de funcionamento 

       Escolas Segunda 

Feira 

Terça 

Feira 

Quarta 

Feira 

Quinta 

Feira 

Sexta 

Feira 

Sábado 

São Paulo      8h30 as 16h30 

Da Rosa      8h30 as 16h30 

Solidariedade      8h30 as 16h30 

Santa Clara      8h30 as 16h30 

Revolução de 

Outubro 

     8h30 as 16h30 

EFTA      8h30 as 16h30 

Bancada Nova Visão      8h30 as 16h30 

Patrício Lumumba   8h30 as 

12h30 

 8h30 as 

12h30 

 

Salvador Allende,   8h30 as 

12h30 

 8h30 as 

12h30 

  

Aruna Embalo,   8h30 as 

12h30 

 8h30 as 

12h30 

  

Justado Vieira,    8h30 as 

12h30 

 8h30 as 

12h30 

  

3ª Congresso  8h30 as 

12h30 

 8h30 as 

12h30 

  

Congresso de 

Cassaca 

 8h30 as 

12h30 

8h30 as 

12h30 

  8h30 as 16h30 

Congresso de 

UDEMU 

 8h30 as 

12h30 

   8h30 as 16h30 

Júlio Nherere 8h30 as 

12h30 

    8h30 as 16h30 

Bancada Mindara, 

Calibrado 

8h30 as 

16h30 

 8h30 as 

16h30 
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Durante a vigência do projecto, foram produzidos vasos de flores (15); Tapetes (45) Bolsas de 

embalagens (27); Sacos de água pura (1000); Cinzeiros (127); Cartões de lixos (34), Chapéus feito de 

cartões de vinho (40); Porta-chaves (5), Sacos de tecidos de panos (2000) e sacos de arroz (145) e 

bolsas feitas com tampas de sumos (3) 

Os produtos reciclados foram vendidos com a iniciativa dos professores e alunos para angariação dos 

fundos que serão utilizados para diversos fins nas suas escolas (custo de alimentação durante o 

trabalho nas oficinas, transporte dos alunos e professores de casa às oficinas, aquisição de materiais 

escolares para alunos cujos pais carecem de meios financeiros) e criação de fundos que serão 

destinados para aquisição de tecidos para prosseguir o trabalho nas oficinas (sustentabilidade das 

oficinas), findo o projecto. 

Tabela 3:preçário dos objectos reciclados 

Produtos reciclados Quantidade 

produzidos 

Quantidades 

vendidos  

Preço Unitário Total em XOF 

Sacos de tecidos 2000 250 1000 xof 250.000 

Sacos de arroz 145 89 250 xof 22.500 

Sacos de Agua pura 1000 315 250 xof 78.750 

Bolsa de embalagens 27 19 500 xof 9.500 

Cinzeiros 127 35 150 xof 5350 

Tapetes 45 38 250 xof 9500 

Porta chaves 5 5 500 xof 2500 

Chapeus reciclados 40 15 250 xof 3750 

Vasos de flores 15 4 1000 xof 4000 

Cartões de lixos 34 4 500 xof 2000 

bolsas feitas com tampas de 

sumos 

3 2 5000 xof 10.000 

Total    397.500 

As receitas obtidas na venda destes produtos reciclados são num montante de 397.500 FCFA. De 

informar que os produtos reciclados estão em curso de venda aos interessados. 

Os produtos mais fáceis de comercializar são sacos de arroz reciclados e de embalagens, porque estes 

são utilizados diariamente na compra dos produtos nos estabelecimentos comerciais. E são também 

fáceis de coser em relação aos outros sacos reciclados. E os mais difíceis de produzir são sacos feitos 

com tampas de sumos de latas e linhas, mas também são caros e poucas pessoas que terão 

possibilidade de os adquirir. O preço de cada saco deste tipo é de 5000 FCFA ou 7500 FCFA. O 

turista que terão possibilidades em termo financeiro para adquiri-los. Os sacos reciclados de agua pura  

são também difíceis de produzir, mas, são fáceis de vender aos clientes. Para ultrapassar estas 

dificuldades serão realizadas no futuro próximo um estudo de viabilidade económica dos produtos 

reciclados depois de término do projecto. Outra alternativa e prosseguir marketing sobre os produtos 

reciclados nas oficinas e incitando os alunos a sensibilizarem os seus pais no sentido de passarem 

comprar os seus produtos reciclados permitindo cada oficina criar um fundo para aquisição de 

materiais escolares e aquisição de género alimentício para o consumo durante a estadia nas oficinas 

como tinham feito durante a vigência do projecto. Para garantir a transparência da gestão de fundo 

proveniente da venda dos produtos, foi criado um comité de gestão da referida caixa. Uma ficha de 
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controle das receitas foi produzida e entregue a cada oficina para melhor controle das receitas 

provenientes da venda dos sacos reciclados nas oficinas (ficha disponível no arquivo). Por outro lado, 

foi produzido o plano de venda dos referidos produtos reciclado e o plano da utilização dos juros em 

benefício dos alunos de cada oficina (ficha disponível no arquivo). 

01 Máquina de filmagem adquirida para facilitar a criação de imagens das actividades nas oficinas de 

reciclagem e um computador adquirido para escritório da GAECA PALMEIRINHA  

 

Para o equipamento das oficinas foram adquiridas 5 máquinas de costura, tecidos de panos, agulhas, 

tesouras, linhas, esteiras para decoração das oficinas, que foram distribuídas para as 5 oficinas criadas.  

 

A1.2. Montar banco de dados em cada oficina de reciclagem 

Em cada oficina, existem dados sobre os produtos reciclados e as imagens fotográficas que ilustram as 

diferentes etapas de reciclagem dos produtos provenientes do lixo não biodegradável. A finalidade 

destes bancos de dados é de permitir a pesquisa e inspiração para futuros projectos similares nas outras 

regiões do país. Actualmente os alunos das oficinas dispõem de ferramenta para suas futuras 

bibliotecas nas suas respectivas escolas ou oficinas. 

 

 Para facilitar a criação de bancos de dados no âmbito de recolha de lixos nos bairros, foram criadas as 

fichas de registo da recolha de matérias-primas para processo de reciclagem e tratamento dos lixos 

orgânicos e não orgânicos. Estas fichas permitiram avaliar a mudança de atitudes e comportamentos 

dos citadinos do Sector Autónomo de Bissau e de Bubaque em relação a problemática dos lixos nas 

duas cidades, facilitando deste modo a realização de uma jornada de reflexão sobre problemática do 

lixo orgânico e não orgânico no mês de Abril de 2014.  

 

Tabela 4:materias colectados para a reciclagem  

Descrição Quantidade 

recolhidos 

Quantidade necessário para produzir 

produtos reciclados 

Tamanho 

Sacos de agua 

pura 

32.000 32 Saquinhos para produzir um 

saquinho 

40/30 cm 

Tecidos  10.000 250 Pedaços por tapete 50/65 cm 

Cartões de vinho 664 16 Cartolinas para fazer um cesto de lixo 

3 Cartolinas para um chapéu 

50/40  cm 

25/10 cm 

Tampas de sumos 3000 1230 Tampas para produzir uma bolsa 33/34 cm 

Tampas de latas 127 Latas 1 Lata para produzir um cinzeiro 5/6 cm 

 

 

R2.clubes de jovens ambientalistas de bairros criados 

 

A.2.1. Seleccionar, criar e formar jovens de clubes ambientalistas 

 

Para a criação dos clubes de jovens ambientalistas nos bairros, a ONG GAECA Palmeirinha efectuou 

primeiro contacto e reconhecimento dos bairros que serão enquadrados no projecto. Este contacto resultou na 

identificação de seguintes bairros: Bairro Militar, Plack-2, Missira, Sintra, Mindara e Bubaque. 

A metodologia utilizada para identificar os referidos bairros tem a ver com comportamento da população em 

relação ao saneamento básico; a proximidade dos referidos bairros ao vazadouro de Antula; criação da 

associação ou bancadas de jovens que preocupam com problemática do lixo nos seus bairros. 

 Depois disso, identificou-se alguns clubes de jovens dos bairros supracitados para lhes informar dos 

objectivos deste projecto e a importância do mesmo para os seus bairros, culminando com a criação de 7 

bancadas, sendo 6 bancadas em Bissau e uma bancada em Bubaque. Esta selecção decorreu no mês de 

Agosto de 2013- Depois da formação, iniciaram a implementar as actividades de reciclagem nas oficinas e de 

sensibilização sobre o impacto do lixo na saúde humana e de animais marinhos nos seus bairros. 

Dos 60 jovens previstos para capacitação em técnica de reciclagem de lixo, foram capacitados 80 jovens. 

Este aumento de número de jovens na sessão de formação deve-se ao facto de que tinha grande interesse de 

aprender a reciclar o lixo e técnicas de tratamento do mesmo para o seu bem estar( melhoria das suas 

condições de vida através da venda dos produtos por eles produzidos nas oficinas). A formação teórica 
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decorreu em Bissau, na Sala da reunião do IBAP de 30 a 31 de Agosto de 2013. Os temas que foram 

ministrados são: - (1) Conceito do lixo; (2) Diferentes tipos e categorias de lixo; (3)-Problemática do lixo/ 

Saneamento básico na cidade de Bissau e de Bubaque; (4)-Poluição e Resíduos; (5) -Consequência do lixo 

no meio ambiente marinho e terrestre; (6) Como prevenir as doenças diarreicas? 

Após as sessões teóricas iniciaram-se as sessões práticas nas oficinas que decorreram durante a vigência do 

projecto em número de 8 sessões em Bissau e Bubaque.  

 

R3. Organizados seminários e formações de actividades de reciclagem e reutilização do lixo realizados 

 

A.3.1 Seleccionar e formar 20 professores Monitores de oficina de reciclagem de lixo, 200 alunos e 60 

jovens.  

 

Com vista a facultar conhecimento aos alunos, professores e monitores em técnica de reciclagem de lixo, 

realizou-se nos dias 26 a 31 de Agosto de 2013, a primeira sessão de formação para 156 alunos, 20 

professores de 20 escolas de Bissau e 60 alunos e 5 professores e 2 animadores da ADEMA em Bubaque. 

 

A formação em técnica de reciclagem de lixos foi dividida em 3 sessões. Cada sessão durou dois dias, 

envolvendo 60 elementos. Ao todo, participaram 225 pessoas, entre as quais 150 alunos, 15 professores das 

escolas do Sector Autónomo de Bissau. Em Bubaque tomaram parte na formação 8 professores 50 alunos e 

11 jovens de bancadas, no salão Paroquial de Bubaque. 

 

Os temas que foram ministrados são: - (1) Conceito do lixo; (2)Diferentes tipos e categorias de lixo; (3)-

Problemática do lixo/ Saneamento básico na cidade de Bissau e de Bubaque; (4)-Poluição e Resíduos; (5) -

Consequência do lixo no meio ambiente marinho e terrestre; (6) Como prevenir as doenças diarreicas? 

 

 Os temas ministrados durante a formação, contaram com apoio técnico da UICN, IBAP, CMB e da UNICEF 

através dos seus recursos humanos que são especialistas em diferentes matérias relativamente aos temas 

supracitados em colaboração com as Direcções das Escolas, cujos alunos foram seleccionados. 

 

Apesar das dificuldades encontradas durante as sessões de formação, tais como:  

-o aumento de número de formandos durante a formação; 

-o fraco nível académico dos formandos; 

-o atraso no início do projecto, contribuindo que as sessões de formações tivessem lugar no mês de Agosto 

de 2013; 

-a insuficiência da verba de aluguer do salão para formação.  

Para ultrapassar estas dificuldades sobretudo no que concerne o salão de formação, a GAECA Palmeirinha 

negociou com o IBAP, onde disponibilizou o salão a um preço acessível tendo em conta a importância do 

projecto para a biodiversidade da zona costeira. Em relação ao fraco nível académico dos formandos, os 

temas foram apresentados, através de point power como forma de facilitar a compreensão dos mesmos pelos 

formandos. Contudo, a formação permitiu aos formandos aumentar conhecimento no domínio de reciclagem 

de lixo e munidos de competência para prosseguirem as actividades de reciclagem nas oficinas. 

As duas sessões teóricas de formação contaram com apoio técnico da UICN, IBAP, CMB e UNICEF, onde 

contribuíram no enriquecimento e apresentação dos temas abordados (relatório de formações disponíveis no 

arquivo da GAECA PALMEIRINHA). 

Após as sessões teóricas iniciaram-se as sessões práticas nas oficinas que decorreram durante a vigência do 

projecto em número de 8 sessões em Bissau e Bubaque, com vista a facultar os alunos, professores em 

técnica de corte e costura de sacos de tecidos reutilizáveis, sacos de água pura, confecção de tapetes, sacos de 

arroz reutilizáveis, vasos de flores reciclados, chapéus feitos com cartões de vinho, cinzeiros. 

 

 

 A.3.2. Organizar sessões de informação e sensibilização com jovens de bancadas alvos do projecto nas 

comunidades e nas escolas 

 

No início do projecto, foram realizadas as campanhas de sensibilização sobre o impacto sócios económico do 

lixo, onde se demonstrou que o lixo pode contribuir na criação de emprego através de produção de venda dos 

produtos reciclados. Em relação ao meio ambiente, contribuiu na poluição do lenço freático e contaminação 

do meio marinho com consequência sobre as espécies marinhas. 
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As campanhas abrangeram os bairros de Missira, Bairro Militar, Mindara , Hafia, Penha/Bra e Plack-1com a 

participação dos jovens de bancadas e associações dos referidos bairros, culminando com a limpeza e 

remoção de lixos nos bairros supracitados, com a participação de 80 jovens das  bancadas e moradores destes 

bairros. Estas campanhas foram realizadas pela GAECA e em colaboração a RAJ e Câmara Municipal de 

Bissau (relatório disponível).Para a remoção de lixos, cada  bancada  participou com os seus equipamentos 

adquiridos no âmbito do projecto. Estes materiais são: carrinha de mão, pás e enxadas. Em cada campanha 

realizada, são removidas toneladas de lixos.  

Nos bairros de Hafia, Penha/ Brá e bairro Plack-1 foram recolhidos no mês de Março de 2014, grande 

quantidade de lixos: 72, 60 e 45 toneladas de lixos, respectivamente baseando-se na capacidade dos veículos 

utilizados (ficha de registo disponível,). Ao todo, são 177 toneladas de lixos recolhidos e evacuados nos três 

bairros supracitados no mês de Março de 2014. A evacuação destes lixos contou com apoio da Câmara 

Municipal onde disponibilizou a sua viatura e seus funcionários, para sua evacuação para o vazadouro de 

Antula. De informar que a campanha de remoção de lixo é realizada duas vezes por mês em cada bairro e é 

coordenada pela ONG GAECA PALMEIRINHA em colaboração com a RAJ/UCCLA e a Câmara Municipal 

de Bissau. 

 

  
Imagem Nº 1 Refere as acções desenvolvidas no bairro de Hafia 

 

 

Em relação as sessões de sensibilização sobre impacto socioeconómico e ambiental do lixo, foram 

realizadas em cada bairro 3 sessões da sensibilização, utilizando a metodologia de abordagem porta a 

porta, utilização de cartazes contendo imagens sobre a reciclagem e valorização do lixo. 

Para a divulgação das suas acções de limpeza, os jovens de bairro Militar, realizaram um jumbai sobre 

a importância de saneamento básico nos bairros através da Rádio Sol Mansi.  

O sucesso das campanhas de limpeza contou com a participação dos moradores em colaboração com 

os jovens das bancadas. De informar que algumas organizações dispõem de meios materiais (carrinhas 

de mão, contentores, pás, motocultivadores), contribuindo deste modo na recolha e evacuação do lixo 

nos bairros. 

Depois da recolha desses lixos, a Câmara Municipal de Bissau encarregou de os evacuar para o 

vazadouro de Antula, evitando a contaminação do meio ambiente urbano.  

Uma jornada de recolha dos sacos de plástico foi organizada pelos alunos, professores e jovens de 

bancadas para reciclagem e tratamento nas oficinas, permitindo a produção de sacos reciclados de 

água pura. 

Imagem Nº 2 Refere as acções 

desenvolvidas no bairro de Penha / Brá 
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Ainda no âmbito da sensibilização foram realizadas a sensibilização nas escolas com os alunos onde foram 

abordados os diferentes tipos de lixos e o seu impacto no ambiente em geral, utilizando artigo do boletim 

Palmeirinha. 

 

R4. O conhecimento do grupo alvo sobre as doenças diarreicas, tratamento e reciclagem de lixos 

domésticos aumentado  

 

A4.1 Produzir materiais de sensibilização e da formação 

 

No âmbito do projecto foram produzidos seguintes materiais de sensibilização e de formação: Boletim 

Palmeirinha, Camisolas, Cartazes, placa e manual de formação destinado aos alunos, professores e jovens 

das bancadas. 

Para concepção de camisolas, a GAECA elaborou um texto contendo a mensagem, em seguida produziu 

maquete que foi submetida a Coordenação do Programa UE-PAANE para dar parecer técnico, apos isso, foi 

assinado um contrato de prestação de serviço para o efeito. Assim foram produzidas 400 camisolas, que 

foram distribuídas aos beneficiários do projecto durante a jornada de reflexão sobre o lixo, com vista reforçar 

a sensibilização do público-alvo sobre problemática do lixo na cidade de Bissau e de Bubaque. 

 

Para a produção do boletim Palmeirinha, elaborou-se um sumário contendo diferentes temas, que de seguida 

fez-se a composição e ilustração dos textos, apos isso, foi produzido maquete que foi enviado a Coordenação 

da UE-PAANE para revisão e aprovação. Os textos destes boletins foram utilizados durante a formação que 

decorreu em Bissau e Bubaque. Os boletins produzidos foram também utilizados pelos alunos depois da sua 

publicação com objectivo de aumentar conhecimento do grupo e publico leitor desta revista sobre o impacto 

do lixo na saúde humana e das espécies marinhas. 

 

Em relação aos cartazes foram produzidos e distribuídos 200 exemplares aos beneficiários, depois da sua 

impressão na GRAFICA. O procedimento da sua elaboração, Maquete e a impressão obedeceu o mesmo 

critério que outros materiais produzidos. A Maquete foi analisada e aprovada pela UE-PAANE antes da sua 

impressão na GRAFICA. Estes cartazes foram utilizados durante as sessões de animações nas escolas com 

vista a aumentar conhecimento dos alunos em técnica de reciclagem. 

 

No que concerne a produção de 5 Placas, os técnicos da GAECA PALMEIRINHA elaboraram o texto. 

Depois contratou um desenhador para ilustrar o referido texto. Findo às ilustrações, a GAECA contratou um 

técnico especialista em Maquete a fim de fazer a Maquete. Depois de Maquete, esta foi enviada a 

Coordenação do UE-PAANE para análise e sugestões. Depois da sua aprovação pela UE-PAANE. Estas 

placas serviram de meios de identificação das oficinas de reciclagem nas escolas e também garantir a 

visibilidade do projecto. 

 

Para a concepção e produção de dísticos, foram produzidos Quatro (4) durante a vigência do projecto, sendo 

2 dísticos para a formação em Bissau e Bubaque, que foram fixados nos locais de formação, contendo as 

seguintes mensagens: Reciclar o lixo é conservar a Natureza e criar o emprego. 

Outros 02 Dísticos produzidos no âmbito da jornada de reflexão do lixo em Bissau sob o lema: Para uma 

Guiné-Bissau Limpa, acabemos com o lixo 
 

Para a produção destes materiais, foram solicitadas as empresas de cada área específica para apresentar as 

propostas técnicas e financeiras (facturas proformas). Com base nisso, foi criada uma equipa para a selecção 

e avaliação das propostas.  

 

A4.2 Produzir e difundir programas radiofónicos sobre o tratamento de lixo 

 

Com o objectivo de reforçar a consciência ambiental no seio da população guineense sobre o impacto de lixo 

na saúde humana, meio ambiente e animais marinhos, foram produzidos 08 programas radiofónicos com 2 

saídas (16 emissões) na Rádio Sol Mansi. Este programa sai todas as segundas-feiras a partir das 20H45 Min. 

Para a difusão destes programas foi assinado um contrato de prestação de serviço entre a GAECA 

PALMEIRINHA e a Rádio Sol Mansi e a Rádio Djan Djan em Bubaque. Os programas radiofónicos 

começaram a sair ao ar a partir do mês de Agosto de 2013, tendo o seu término no mês de Janeiro de 2014. 

Os temas dos programas produzidos foram os seguintes:01 spot publicitário sobre o impacto de lixo na saúde 
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humana e de animais marinhos produzido e difundido durante 7 dias, com duas saídas por dia na Rádio Sol 

Mansi e Djan Dja em Bubaque; As técnicas de reciclagem e de valorização dos lixos orgânicos e não 

orgânicos; A poluição marinha e suas consequências na saúde dos ecossistemas e espécies marinhas; Como 

acabar com o lixo? 

Para a produção e difusão dos programas, os técnicos da GAECA identificam o tema e redige -o em 

colaboração com o Jornalista da Rádio Sol Mansi, Produtor do referido programa radiofónico. Em seguida, o 

texto ou maquete é enviado a Coordenação da UE-PAANE para análise e correcções. Depois da sua 

aprovação pela UE-PAANE, este é gravado e difundido ao ar nas estações da emissora da Rádio Sol Mansi e 

uma cópia deste programa é enviada a Radio Djan Djan para a sua difusão. 

Cada programa produzido é difundido todas as Segundas Feiras a partir das 20h45 com a repetição da 

semana seguinte a mesma hora para permitir aqueles que não tiveram ocasião de o acompanhar durante a sua 

difusão para o escutar. 

 Assim, durante a vigência do projecto forma produzidos e difundidos 08 programas na Rádio Sol Mansi 

para o grande público.  

Na estação da Rádio Djan Djan em Bubaque foram produzidos e difundidos 3 programas com 6 saídas para a 

população da Região de Bolama e Bijagós. Estes programas foram para o ar todas as Terças-feiras a partir 

das 20h45 período de maior audiência para o grande público da Região de Bolama e Bijagós. 

Para garantir a saída regular das emissões na Rádio Sol Mansi em Bissau e na Rádio Bijagós em Bubaque, a 

ONG GAECA Palmeirinha assinou um contrato de prestação de serviço com as duas rádios. 

 

A4.3. Organizar campanha de sensibilização e recolha de lixo nas comunidades 

 

Com vista a sensibilizar a população dos bairros de Militar, Plack-2, Sintra, Mindara, Missira e Bubaque, as 

bancadas realizaram campanhas de sensibilização e da limpeza nos meses de Outubro a Novembro de 2013, 

através de abordagem porta a porta utilizando cartazes produzidos nos anteriores projectos da GAECA 

PALMEIRINHA contendo mensagem ilustrativa sobre a valorização do lixo. 

A bancada Calibrados de Bairro Militar -realizou de 26 de Outubro, uma campanha de limpeza e de 

sensibilização sobre impacto de lixo; 3 de Novembro fez a segunda campanha de sensibilização e de limpeza 

no bairro; 

Ermondadi de Mindara- Em cada mês esta bancada realizada duas sessões de limpeza e de remoção de lixo 

no seu bairro. Assim durante a vigência do projecto realizaram 12 sessões de limpeza. 

Os ZEUS do Bairro de Sintra- Realizou duas sessões de sensibilização porta a porta onde atingiram 65 

famílias e em cada mês realiza duas sessões de limpeza durante a vigência do projecto. 

A bancada de bairro de Missira, durante a vigência do projecto realizou 12 sessões de limpeza no seu 

bairro em colaboração com os moradores. 

DEPECOM do Bairro Militar fez 4 campanhas de sensibilização e de limpeza no bairro Plack-1. 

O1 campanha de lavagem de mãos para prevenção das doenças diarreicas foi realizada no dia 16 de Outubro 

em Bubaque. 

 

 

Metodologia utilizada  

Para a realização das campanhas de sensibilização e recolha de lixo nas comunidades, foi definida a seguinte 

metodologia de trabalho: 

-a elaboração do plano de limpeza por cada bancada e aprovado pela GAECA PALMEIRINHA 

-a elaboração da ficha de registo de recolha de lixo em cada bairro; 

-a lista de presença como forma de controlar os participantes; 

- o contacto com a Camara Municipal de Bissau para informar o dia de limpeza a fim de enviar o seu camião 

para evacuação do lixo para vazadouro de Bissau. 

A limpeza consiste em recolher os lixos produzidos nos bairros e separá-los em orgânicos e não orgânicos. 

Os lixos não orgânicos, como sacos de plástico, latas, garrafas de plástico foram utilizados para reciclar e 

produzir objectos reciclados, tais como sacos de água pura, cinzeiros e vasos de flores. Os lixos orgânicos 

são recolhidos e evacuados através do carro da CMB para o vazadouro, evitando a acumulação destes nos 

seus respectivos bairros e reduzir as doenças diarreicas e a proliferação dos insectos causadores de doenças. 

Durante as campanhas de limpeza a CMB colaborou na evacuação dos lixos para vazadouro sem ter 

beneficiado de nenhum subsídio ou combustível. 

 

A4.4 Organizar concurso interescolar e jornada de reflexão 
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Em meados de Outubro de 2013 foi lançado um concurso sobre a recolha de sacos de plástico de água pura 

para reciclagem. Os participantes conseguiram recolher e entregar no escritório da Palmeirinha 3000 sacos 

de água pura destinados para produção de sacos de água pura para utilização na compra dos produtos no 

mercado, evitando aquisição de sacos de plástico para colocar os produtos adquiridos nos mercados. Para 

efeito foram premiados 50 participantes com materiais didácticos (cadernos, canetas, sacos reciclados). 

No âmbito da jornada de reflexão sobre o lixo foram realizados concursos interescolares, onde algumas 

escolas produziram poesias e teatro sobre o lixo biodegradável e não biodegradável, que foram exibidos 

durante a jornada realizada a frente da Câmara Municipal de Bissau. 

As jornadas de reflexão sobre problemática do lixo foram realizadas em Bubaque nos dias 18 de Abril de 

2013 e em Bissau no dia 26 de Abril de 2014. Estima-se que participaram nas referidas jornadas cerca de 400 

pessoas (alunos, professores e convidados). Durante a jornada, os alunos recitaram as poesias e apresentaram 

as peças teatrais relacionadas com a problemática do lixo. A jornada de Bissau contou com a participação 

dos Técnicos do IBAP, da UICN e a Gestora da Subvenção da EU-PANNE e Directores das escolas 

enquadradas no projecto. 

Durante a jornada os alunos e professores montaram uma exposição sobre os produtos reciclados 

provenientes das suas oficinas, onde alguns foram comprados pelos visitantes durante a jornada. 

 

R5. Produzidos 5.000 sacos de plásticos reciclados para diferentes utilidades, porta-chaves, tapetes, 

bolsas, chapéus; 2.000 sacos de panos para substituírem sacos de plásticos; 1000 garrafas de plásticos e 

vidros reciclados em copos, brinquedos contendo mensagens chaves.  

 

A5. Organizar campanha de sensibilização, recolha e da reciclagem de lixo nas comunidades e oficinas; 

 

No âmbito desta actividade foram efectuadas sessões de sensibilização que culminaram com a recolha de 

32.000 sacos para a reciclagem para as oficinas, permitindo a produção de produtos reciclados. 

De informar que a campanha de remoção de lixo é realizada duas vezes por mês em cada bairro e é 

coordenada pela ONG GAECA PALMEIRINHA em parceria com a RAJ/UCCLA e a Câmara Municipal de 

Bissau. 

-Em relação as sessões de sensibilização sobre impacto social, económico e ambiental do lixo, foram 

realizadas em cada bairro 3 sessões da sensibilização. Foi realizada uma entrevista sobre a realização das 

limpezas nos bairros através de Rádio Sol Mansi com a iniciativa dos jovens de bairro Militar. 

O sucesso das campanhas de limpeza contou com a participação dos moradores em colaboração com os 

jovens das bancadas. As organizações dispõem de meios materiais para sucesso de trabalho nos bairros. 

Depois da recolha desses lixos, a Câmara Municipal de Bissau encarregou de os evacuar para o vazadouro, 

evitando a contaminação do meio ambiente urbano.  

Durante a vigência do projecto foram realizadas as campanhas de sensibilização e recolha de lixos nos 

bairros de Missira, Bairro Militar, Mindara , Hafia, Penha/Bra e Plack-1com a participação dos jovens de 

bancadas e associações dos referidos bairros (relatórios disponíveis). 

Foram realizadas as sessões da limpeza e remoção de lixos nos bairros supracitados e contou com a 

participação de jovens de bancadas e moradores destes bairros. Estas campanhas contaram com apoio da 

GAECA e em parceria com a RAJ e Câmara Municipal de Bissau (relatórios disponíveis) 

Para a remoção dos lixos, cada organização participou com os seus equipamentos adquiridos no âmbito do 

projecto. Estes materiais são: carrinha de mão, pás e enxadas.  

Em cada campanha realizada, são removidas toneladas de lixos. Por exemplo nos bairros de Hafia, Penha/ 

Brá e bairro Plack-1 foram recolhidos no mês de Marco de 2014 seguintes quantidades de lixos: 72, 60 e 45 

toneladas de lixos, respectivamente (ficha de registo disponível).  

Assim, durante o mês de Marco de 2014, foram recolhidos e evacuados 177 toneladas de lixos nos três 

bairros supracitados. A evacuação destes lixos contou com apoio da Câmara Municipal que disponibilizou a 

sua viatura e seus funcionários para apoiar no transporte e tratamento dos referidos lixos para o vazadouro. 

De informar que a campanha de remoção de lixo é realizada duas vezes por mês em cada bairro e é 

coordenada pela ONG GAECA PALMEIRINHA em parceria com a RAJ/UCCLA e a Câmara Municipal de 

Bissau. 

-Em relação as sessões de sensibilização sobre impacto social, económico e ambiental do lixo, foram 

realizadas em cada bairro 3 sessões da sensibilização. Foi realizada uma entrevista sobre a realização das 

limpezas nos bairros através de Rádio Sol Mansi com a iniciativa dos jovens de bairro Militar. 
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Para a reciclagem e tratamento dos produtos reciclados foi organizada uma jornada pelos alunos, jovens e 

professores, onde recolheram uma certa quantidade de lixos nos seus bairros para fornecer às oficinas para a 

reciclagem. 

 Durante a campanha foram criadas as fichas de registo da recolha de matérias-primas para processo de 

reciclagem e tratamento dos lixos orgânicos e não orgânicos nos bairros e sítios de grande aglomeração 

desses produtos. Estas fichas permitiram avaliar a mudança de atitudes e comportamentos dos citadinos do 

Sector Autónomo de Bissau e de Bubaque em relação a problemática dos lixos nas duas cidades, facilitando 

deste modo a realização de uma jornada de reflexão sobre problemática do lixo orgânico e não orgânico. 

 Nos finais do mês de Março foi realizado um inquérito sobre conhecimento e mudança de comportamento 

em relação ao lixo em 04 bairros. Das 65 pessoas inquiridas sobre existência de lixo nas ruas dos seus 

bairros, lugares previstos para vazar os lixos e processo de reciclagem e reutilização dos lixos reciclados:  

 

Tabela5: Resultado de inquerito 

 

Questionários % % 

 Sim Não 

Existem lixos  por toda parte das ruas dos seus bairros? 85% 15% 

Existem lugar previstos pelas autoridades para vazar o lixo? 63% 37% 

Existe evacuação do lixo? 63% 37% 

Existem lixos perigosos nos locais? 
54% 46% 

Existem lugares de venda dos produtos reciclados? 
20% 80% 

Existem lugares de venda dos metais nos seus bairros? 
23% 77% 

Existem lugares de venda de sacos de plástico; 
100% 0% 

Existem outros lugares para a venda dos produtos reciclados nos seus 

bairros 
10% 90% 

Quantas aceitam reciclar o lixo 
48%  52% 

Enterram os seus lixos 1  
Queimam os seus lixos? 35% 65% 
Deitam os seus lixos fora ? 

 

64%  36% 

Reciclam os seus lixos para os seus animais domésticos 
41% 59% 

Reciclam os lixos para s suas hortas e plantas 
65% 35% 

 

O1 campanha de lavagem de mãos para prevenção das doenças diarreicas foi realizada no dia 16 de 

Outubro em Bubaque. 

As dificuldades encontradas 

As principais dificuldades encontradas durante as campanhas de limpeza consistem no atraso de 

evacuação dos lixos para vazadouro pela CMB devido a insuficiência de viaturas, onde causam os 

transtornos no seio dos moradores de bairros. 

Acidente da aviação durante a evacuação de lixo no bairro de Missira para o vazadouro, onde um 

jovem da bancada do referido bairro partiu o fémur. 

A desistência de duas bancadas: bancada dos ZEUS de Sintra e Bancada Plack 2, no decurso do 

projecto, alegando por falta do tempo. 
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Para ultrapassar estas dificuldades foram definidas novas estratégias de evacuação dos lixos, que 

consistem em anunciar primeiramente a data de realização da campanha de limpeza a Entidade 

Câmara Municipal para planificar a operação de evacuação do lixo, Outrora a GAECA Palmeirinha 

negocie com camiões privadas para apoiar na evacuação de lixos para vazadouro.  

Adesão de novos grupos de jovens em campanhas de limpeza, nos bairros de Penha, Plack-1, 

Penha/Bra através de RAJ e ASV/CPLP 

 

2.3.Actividades que não se realizaram 

Enumerar as actividades e/ou publicações previstas no contrato que não foi possível executar, 

explicando os motivos.  

A1.2. Montar banco de dados em cada oficina de reciclagem Os dados estão em curso de finalização 

sobretudo os dados das escolas de Bubaque.  

A.1.1 Instalar e equipar oficina de reciclagem, tratamento e reutilização dos lixos nas 5 escolas.- Falta 

1 placa para finalizar e fixação nas oficinas. Verificou-se o atraso na produção das placas pela Gráfica 

contratada por falta de energia eléctrica ( o grupo gerador teve avaria). 

2.4.Apresentar a sua avaliação dos resultados da acção. Incluir observações sobre o 

desempenho, as realizações, os resultados, o impacto e os riscos em relação aos 

objectivos específicos e gerais e se a acção teve resultados inesperados positivos ou 

negativos. (Quantificar, se possível; ver os indicadores do quadro lógico). 
 
 

A avaliação dos resultados de acção pode ser considerada de positiva na medida em que contribuiu no 

aumento de conhecimento dos beneficiários (alunos e a população da zona de intervenção do projecto) 

sobre o impacto do lixo na saúde humana e dos animais marinhos. Os beneficiários deste projecto 

participaram activamente na realização de acções do projecto sobretudo nas campanhas de 

sensibilização, formação e reciclagem dos objectos reciclados como forma de reduzir os lixos 

biodegradável e não biodegradável no seu meio ambiente circundante. 

Os riscos em relação aos objectivos específicos e gerais tiveram resultados inesperados positivos 

nomeadamente o apoio da CMB na remoção de grande quantidade de toneladas de lixo (177 

toneladas), evitando deste modo a acumulação e a contaminação dos lixos no meio ambiente. Em 

relação resultados inesperados negativos, 2 bancadas dos bairros Sintra e Plak-2 (22 elementos) 

desistiram no decurso do projecto o que fez com que os moradores dos referidos bairros não 

beneficiassem das campanhas de sensibilização. 

Durante a vigência do projecto foram atingidos vários resultados com destaque para:  

A instalação e equipamento das oficinas de reciclagem, tratamento e reutilização dos lixos em Bissau e 

de Bubaque tiveram um impacto positivo na medida em que permitiram produzir muitos objectos 

reciclados, onde foram vendidos no seio dos familiares e alguns comerciais, contribuindo na redução e 

utilização de sacos de plástico. a realização destas actividades permitiu atingir os seguintes resultados: 

15 vasos de flores; 45 Tapetes,  27 Bolsas de embalagens; 1000 Sacos de água pura; 127 Cinzeiros; 34 

Cartões de lixos, 40 Chapéus feito de cartões de vinho; 5 Porta-chaves, 2000 Sacos de tecidos de 

panos e 145 sacos de arroz, 3 bolsas feitas com tampas de sumos e 32.000 Sacos de água pura 

recolhidos e reciclados nas oficinas. Durante a jornada de reflexão sobre o lixo, os alunos, professores 

e jovens das bancadas organizaram uma exposição desses objectos reciclados a frente de Camara 

Municipal de Bissau e de Bubaque, permitindo ao público avaliar o desempenho dos alunos nas suas 

oficinas. 

A formação realizada nos meses de Agosto de 2013 e Setembro de 2013 em Bissau e Bubaque, 

permitiu reforçar a capacidade técnica de 200 alunos, 20 professores e 80 jovens de bancadas de 

alguns bairros de Bissau e de Bubaque no domínio de reciclagem de lixo biodegradável e não 

biodegradável. Esta, permitiu também aos formandos aumentarem conhecimentos no domínio da 

reciclagem de lixo e munidos de competência para prosseguirem as actividades de reciclagem nas 

oficinas depois findo o projecto. 

A Produção e difusão dos programas radiofónicos e materiais de sensibilização sobre o impacto 

de lixo na saúde humana, espécies marinhas e da biodiversidade da zona costeira- Estas 
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actividades tiveram um grande impacto na medida em que permitiram divulgar as actividades do 

projecto em todo o País através dos programas radiofónicos nos órgãos de comunicação social 

principalmente nas rádios SOL MANSI e Djan Djan em Bubaque e as 18 rádios comunitárias das 

regiões que devido o impacto dos programas produzidos na Radio Sol Mansi, solicitaram para que 

fossem divulgados nas rádios comunitárias para melhor reforçar a consciência ambiental no seio das 

populações em relação ao impacto do lixo na saúde humana e de animais marinhos.  

Uma mensagem sobre a jornada foi difundida no Telejornal na TGB, onde permitiu reforçar a 

consciência ambiental dos telespectadores sobre o impacto do lixo na saúde humana e de animal 

marinho. 

 

Tabela 6: Analise dos  indicadores previstos e alcançados 

 

Logica de Intervenção Indicadores Previstos Indicadores alcançados 

Objectivos 

Gerais 

Contribuir para Redução da Poluição 

Marinha; Redução das doenças 

diarreicas e Redução dos lixos 

Biodegradável e não Biodegradável.   

 

  

Objectivos 
Específicos 

O conhecimento da comunidade 

escolar e população de cidade Bissau 

e de Bubaque, sobre as consequências 

do Lixo Biodegradável e não 

Biodegradável no meio ambiente 

através de ações concretas aumentado 

200 Alunos, 20 professores, 60 

jovens e a população de cidade de 

Bissau e de Bubaque 

200 Alunos, 20 professores, 

50 jovens e a população de 

cidade de Bissau e de 

Bubaque 

 
 
 
Resultados 
esperados 

   

R1.Adquiridos meio de trabalho com 

materiais de reciclagem para o 

tratamento e reutilização de lixo 

criado no Sector Autónomo de Bissau 

e de Bubaque;  

Instalação de 5 Oficinas e 5 

máquinas de costura 

 

5 Oficinas instaladas e 

equipadas com 5 máquinas de 

costura  

 

R2.clubes de jovens ambientalistas de 

bairros criados;  
- Criação de 7 bancadas 

seleccionadas; 

-Capacitação de 60 Jovens em 

técnica de reciclagem de lixo 

5 Bancadas criadas e são 

funcionais 

 

Capacitação de 50 jovens em 

técnica de reciclagem de lixo 

 

50 Jovens envolvidos na 

técnica de reciclagem de lixo 

até ao fim do projecto 

R3. Seminários e formações de 

atividades de reciclagem e 

reutilização do lixo realizados 

Capacitação de 20 professores 

monitores de oficina de 

reciclagem de lixo, 200 alunos e 

60 jovens de bancadas em técnica 

de reciclagem de lixos 

Capacitados 20 professores 

monitores de oficina de 

reciclagem de lixo, 200 alunos 

e 50 jovens de bancadas em 

técnica de reciclagem de lixo 

 R4. O conhecimento do grupo alvo 

sobre as doenças diarreicas, 

tratamento e reciclagem de lixos 

domésticos aumentado 

Produção de materiais de 

sensibilização (400 camisolas, 

1000 exemplares boletim 

Palmeirinha, 200 Cartazes, 5 

placas de oficinas, 4 dísticos 

27 Exemplares de manual de 

formação 

 

Produzidos 1000 exemplares 

boletim Palmeirinha 400 

camisolas, 200 Cartazes, 4 

placas de oficinas, 4 dísticos e 

27 exemplares de manual de 

formação 

 

. R5. 5.000 Sacos de água pura para 

confeccionarem porta-chaves, tapetes, 

5.000 Sacos de água pura para 

confeccionarem porta-chaves, 

Vasos de flores (15); Tapetes 

(45) Bolsas de embalagens 
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bolsas, chapéus; 2.000 sacos de panos 

para substituírem sacos de plásticos; 

1000 garrafas de plásticos e vidros 

reciclados em copos, brinquedos 

contendo mensagens chaves. 

tapetes, bolsas, chapéus;  

2.000 Sacos de panos para 

substituírem sacos de plásticos; 

1000 garrafas de plásticos e vidros 

reciclados em copos, brinquedos 

contendo mensagens chaves. 

(27); Sacos de água pura 

(1000); Cinzeiros (127); 

Cartões de lixos (34), Chapéus 

feito de cartões de vinho (40); 

Porta-chaves (5), Sacos de 

tecidos de panos (2000) e 

sacos de arroz (145) e bolsas 

feitas com tampas de sumos 

(3) 

32.000 Sacos de água pura 

recolhidos e reciclados nas 

oficinas 

 

2.5.Indicar o contributo da acção para os beneficiários finais e /ou os grupos-alvo (se forem 

diferentes) e para a situação no país ou região-alvo abrangido pela acção. 

 

As acções desenvolvidas no âmbito deste projecto contribuíram no reforço da consciência ambiental 

no seio da população em relação a consequência do lixo no meio ambiente e da poluição marinha, 

doenças diarreicas e redução dos lixos Biodegradável e não Biodegradável, através de acções de 

capacitação dos jovens das bancadas, sensibilização porta a porta junto dos moradores dos bairros 

enquadrados e programas radiofónicos. 

 Por outro lado, permitiram aumentar conhecimento da comunidade escolar e população de cidade 

Bissau e de Bubaque, nesse contexto foram criadas 05 oficinas de aprendizagem das técnicas de 

reciclagem dos lixos, envolvendo os jovens das bancadas, alunos e professores na qual permitiu uma 

alternativa de melhorar as suas condições socioeconómica, através da produção e comercialização dos 

produtos reciclados, que antes eram considerados lixos. 

Para a situação da região abrangida pela acção, o projecto contribuiu no aumento de conhecimento das 

populações sobre o impacto socioeconómico e ambiental dos lixos e na participação na resolução dos 

problemas ambientais dos seus bairros, através de limpeza e remoção de lixos, contribuindo para a 

limpeza dos seus bairros de modo a torna-los mais saudáveis 

 

2.6.Enumerar todo o material (e n.º de exemplares) produzido no decurso da acção, 

independentemente do formato (juntar uma cópia de cada artigo, excepto se já o tiver feito 

anteriormente). 

Indicar de que forma o material produzido é distribuído e quais são os seus destinatários.  

No âmbito do projecto, foram produzidos os seguintes materiais: 

Foram produzidos 1000 exemplares do boletim Palmeirinha que foram distribuídos para os alunos, 

professores e jovens das diferentes bancadas e bairros de Bissau e Bubaque; 

Produzidos 27 exemplares de Manual de formação sobre o impacto do lixo no meio ambiente, que 

foram distribuídos por 20 escolas (1 manual cada) e 7 bancadas (1 manual cada) participantes na 

sessão de formação.  

400 Camisolas produzidas e distribuídas aos participantes durante a jornada de reflexão sobre o lixo 

em Bubaque e Bissau; 

4 Dísticos produzidos, 02 fixados no local das formações em Bissau e em Bubaque  durante a 

formação no domínio de reciclagem e os restantes 02 a frente da Câmara Municipal de Bissau durante 

a jornada de reflexão sobre problemática do lixo; 

4 Placas produzidas para as oficinas e em curso de fixação em breve nas oficinas. De informar a quinta 

placa está em acabamento devido atraso pela Gráfica MONSART SERAGRAFIA; 
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Produção de materiais reciclados, tais como: Vasos de flores (15); Tapetes (45) Bolsas de embalagens 

(27); Sacos de água pura (1000); Cinzeiros (127); Cartões de lixos (34), Chapéus feito de cartões de 

vinho (40); Porta-chaves (5), Sacos de tecidos de panos (2000) e sacos de arroz (145) e bolsas feitas 

com tampas de sumos (3). Estes materiais foram postos para a divulgação e comercialização. 

 

 

 

. 
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Placa de oficinas 

 

 

 

 

 

2.7.Enumerar todos os contratos (obras, fornecimentos, serviços) de valor superior a 10 

000 EUR que tenham sido adjudicados para a execução da acção desde o último 

relatório intercalar, se for caso disso, ou durante o período de referência, indicando para 

cada contrato, o montante, o procedimento de adjudicação adoptado e o nome do 

contratante.  

Não Aplicável.  

2.8.Precisar se a acção prosseguirá uma vez terminada a ajuda da União Europeia. Precisar se 

estão previstas actividades de acompanhamento. Indicar de que forma será assegurada a 

sustentabilidade da acção. 

Durante a vigência do projecto, os alunos e professores bem como os jovens dominaram as técnicas de 

reciclagem do lixo, o que vai permitir a continuidade das acções depois findo o projecto. Durante a 

avaliação realizada nas oficinas, chegou-se a conclusão que a maioria dos alunos adquiriu 

conhecimento sobre impacto negativo do lixo na saúde humana e dos animais marinhos. 

Conhecimento sobre as 5 Regras de reciclagem do lixo. 
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Doravante o projecto será assegurado, através das oficinas montadas nas escolas pilotas a fim de 

prosseguir a reciclagem dos lixos. Os objectos reciclados serão postos a venda nos centros comerciais 

e ao grande publico como forma de reduzir os sacos de plástico e lixos nos bairros, a fim de angariar 

fundos para garantir a sustentabilidade das actividades das oficinas e melhoria das suas condições de 

vida. De informar que os equipamentos adquiridos (maquinas, tesouras, linhas etc para as oficinas irão 

permitir os alunos prosseguirem produzir e reciclar muitos objectos para a venda. 

A GAECA PALMEIRINHA continuará acompanhar as acções de oficinas criadas no âmbito deste 

projecto. Para tal, esta previsto a implementar o novo Projecto da Educação Ambiental na Guiné-

Bissau financiado pelo Programa Regional Costeiro e Marinho (PRCM) com vista a introdução da 

Educação Ambiental no currículo escolar e a consolidação das acções de Sensibilização sobre 

problemática ambiental nas escolas da zona costeira.  

Em relação a sustentabilidade da acção do projecto, a GAECA Palmeirinha elaborou uma proposta 

técnica e financeira onde submeteu-as aos parceiros locais para co-financiar as actividades das oficinas 

a fim de desenvolver mais actividades no domínio da reciclagem, valorização, reutilização e gestão 

durável do lixo nas oficinas de Bissau e de Bubaque. 

Por outro lado, o fundo proveniente da venda dos produtos reciclados durante a vigência do projecto, 

num montante de 397.500 FCFA foi investido na aquisição de novos tecidos para a produção de sacos 

de tecidos para venda nos estabelecimentos comerciais e pessoas interessadas como forma de reduzir 

sacos de plástico em suas casas. 

Segundo os cálculos realizados sobre as despesas e lucros obtidos na produção de sacos de tecidos 

chegou-se a conclusão que o lucro é de 400 FCFA por cada saco. Em relação aos outros objectos 

(sacos reciclados de agua pura, sacos reciclados de arroz, vasos de flores, cinzeiros, o lucro é estimado 

em 60% das despesas. Porque as matérias -primas não são compradas. Estes se obtém no meio 

ambiente sem nenhuma despesa. 

Para incitar os alunos e professores a participarem nas oficinas, serão criados fundo para continuar a 

garantir transporte e alimentação dos mesmos durante a estadia nas oficinas. Este fundo será 

proveniente da venda dos produtos que serão produzidos nas oficinas. 

Outra sustentabilidade das oficinas de reciclagem, consistira em cada Direcção escolar apropriar-se 

das suas oficinas criando um ambiente propício para que sejam frequentados pelos alunos e 

professores de Educação Social, ensinando aos alunos aprender as técnicas de reciclagem e tratamento 

dos lixos.  

Por outro lado as bancadas de jovens enquadrados no âmbito da acção irão prosseguir as acções de 

sensibilização sobre o impacto do lixo no meio ambiente, prevenção das doenças diarreicas e acções 

de reciclagem uma vez que já foram adoptados conhecimentos suficientes e de materiais que lhes 

permitam continuar com acções pôs o projecto.  

 

2.9.Explicar de que forma integradas as questões transversais, tais como a promoção dos direitos 

humanos
2
, a igualdade de género

3
, a democracia, a boa governação, os direitos das crianças, os 

direitos das populações indígenas, a sustentabilidade ambiental
4
, a luta contra o VIH/SIDA (se 

existir uma forte prevalência da doença no país/região-alvo)
5
. 

A promoção dos Direitos humanos foi tida em conta durante a vigência do projecto. Todos os 

guineenses têm o direito de viver num meio ambiente saudável. E neste contexto que durante a 

implementação das acções a promoção dos Direitos Humanos foi tida em consideração, procurando 

manter o meio ambiente saudável através de campanhas de limpeza e de remoção dos lixos distantes 

aos moradores dos bairros onde intervém o projecto. 

                                                 
2
 Incluindo os direitos das pessoas com deficiência. Para mais informações ver «Nota de Orientação sobre 

Deficiência e Desenvolvimento» em 

http://ec.europa.eu/development/body/publications/docs/Disability_en.pdf  
3
 http://www.iiav.nl/epublications/2004/toolkit_on_mainstreaming_gender_equality.pdf 

4
 As Orientações sobre a integração ambiental estão disponíveis no seguinte endereço: 

http://www.environment-integration.eu/ 
5
 Ver as directrizes relativas às questões de género, deficientes….  

http://www.iiav.nl/epublications/2004/toolkit_on_mainstreaming_gender_equality.pdf
http://www.environment-integration.eu/
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A igualdade de género Na selecção dos beneficiários a questão de igualdade de género foi tida em 

conta. Por isso que durante a implementação foram envolvidos  

Alunos/alunas Professores/Professoras Jovens Bancadas 

Sexo 

M 

Sexo  F Sexo M Sexo F Sexo M Sexo F 

93 107 7 13 44 6 

A democracia Foi tida em consideração este aspecto, porque na altura de identificação dos grupos 

alvos, maioria que decidiram por sua livre vontade fazer parte do projecto. Participando livremente nas 

realizações de acções concretas do projecto 

Em relação os direitos das crianças, o projecto contribuiu na redução de lixos biodegradável e não 

biodegradável nas escolas e bairros onde elas vivem, reduzindo deste modo as doenças diarreicas, 

proliferação dos insectos que provocam doenças as camadas mais vulneráveis na Guine-Bissau.Com 

acção deste projecto, o conhecimento das crianças foi aumentado sobre as consequências dos lixos na 

saúde humana e dos animais marinhos. A criança transformou-se numa mensageira junto dos adultos 

sobre o impacto negativo dos lixos no meio ambiente e as alternativas para os reduzir, através de 

acções concretas (Limpeza, separação dos lixos, reciclagem dos mesmos).  

A sustentabilidade ambiental- Durante a vigência do projecto foi reforçada a consciência 

ambiental no seio da população do Sector de Bissau e de Bubaque e em geral em relação a 

reciclagem dos resíduos sólidos. Esta acção além de gerar renda e diminuir a quantidade de 

lixo no solo, possibilita a diminuição dos sacos de plástico no solo com impacto negativo para 

a saúde humana, dos animais marinhos e na agricultura, pondo em causa a segurança 

alimentar e o bem-estar da população da Guiné-Bissau. A adopção de medidas que visem a 

não poluição do meio ambiente através de acção de limpeza nos bairros seleccionados no 

âmbito do projecto. 

A boa governação As receitas provenientes da venda dos produtos são geridos pelos alunos e 

professores, através de criação de uma caixa de crédito e que serão utilizados para diversos fins nas 

suas escolas (custo de alimentação durante o trabalho nas oficinas, transporte dos alunos e professores 

de casa às oficinas, aquisição de materiais escolares para alunos cujos pais carecem de meios 

financeiros) e criação de fundos que serão destinados para aquisição de novos materiais de reciclagem, 

prosseguindo acção nas oficinas (sustentabilidade das oficinas), findo o projecto. 

 

 

2.10.Indicar de que modo e por quem foram assegurados o controlo e a avaliação das 

actividades. Apresentar uma síntese dos resultados e das reacções recebidas, nomeadamente dos 

beneficiários. 

A avaliação do projecto, foi realizada regularmente em Bissau como forma de medir o avanço das 

actividades do projecto nas escolas e bairros. Esta foi feita em colaboração com os animadores, das 

oficinas, professores e jovens de bancadas. No final de cada mês, esta equipa se reúne numa das salas 

de Escola Patrício Lumumba para fazer o balanço sobre as actividades das oficinas e campanhas de 

limpeza e de sensibilização junto dos moradores dos bairros enquadrados no projecto. Graças estes 

encontros mensais que permitiram identificar a fraca produção dos produtos reciclados pelos alunos e 

professores. Para ultrapassar esta dificuldade, foi feito um novo calendário onde cada dia um grupo de 

alunos de 02 escolas participava na reciclagem na oficina, permitindo deste modo o aumento da 

produção dos produtos reciclados. No meio percurso do projecto houve seguimento por parte da EU-

PAANE que permitiu inteirar das acções levadas a cabo pelos alunos e professores nas oficinas e 

jovens das bancadas em relação ao saneamento básico dos seus bairros. De avaliação feita o 

Responsável de seguimento recomendou a GAECA PALMEIRINHA no sentido de reforçar 

conhecimento dos alunos no domínio sobre o impacto do lixo na saúde humana e dos animais 

marinhos e também no sentido de descentralizar as oficinas. De informar que antes da referida 

avaliação, todas as oficinas encontravam-se concentradas na Escola Patrício Lumumba.  
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Pessoal Dirigente – Acompanhou a implementação das acções do projecto durante 09 meses. Em cada 

mês elabora o plano de actividades para a implementação nas oficinas de reciclagem em colaboração 

com Pessoal de Comunicação e de avaliação. Participou no acompanhamento da gestão dos fundos, 

razão pela qual o fundo foi bem gerido. Apoiou na produção de relatórios técnicos das actividades e 

financeiros do projecto. Durante a vigência do projecto foi ele o elo de ligação com o parceiro 

financiador do projecto. Participou em várias sessões de trabalho com a Coordenação do UE-PAANE 

no seu escritório em Bissau. As acções de comunicação foram desenvolvidas por ele em colaboração 

com o Jornalista Produtor deste programa na Rádio Sol Mansi. 

Pessoal Técnico de Comunicação e de avaliação Para desenvolver esta acção, a GAECA 

responsabilizou um dos seus técnicos especialista na comunicação para fazer seguimento das 

actividades do projecto no terreno e nas oficinas. Infelizmente, esta não conseguiu chegar ao término 

do projecto devido a questão da saúde, onde foi obrigada a deslocar-se ao estrangeiro para o 

tratamento médico. Em Janeiro de 2014, esta foi substituída por outra responsável que encarregou de 

acompanhar as actividades nas oficinas e seguimento e avaliação das actividades em Bissau e Bubaque 

Pessoal Administrativo e financeiro- Responsável que acompanhou na gestão dos fundos do projecto 

em colaboração com o Pessoal Técnico da GAECA PALMEIRINHA e contou com apoio da 

Coordenação da UE-PAANE. O envolvimento destes actores permitiu a transparência na gestão dos 

fundos disponibilizados pelo Financiador.  

Supervisor Técnico de seguimento das actividades em Bubaque- Para a implementação das actividades 

em Bubaque, um técnico de ADEMA-Associada do projecto foi indigitado para coordenar as 

actividades da oficina de reciclagem. No decurso do projecto este supervisor desempenhou com 

competência a gestão da oficina em Bubaque, onde regularmente informa o Coordenador do projecto 

as actividades desenvolvidas nas oficinas e bem como as dificuldades encontradas na implementação 

das actividades  e proposta para as ultrapassar. Por exemplo, no mês de Janeiro de 2014, houve atraso 

no desbloqueamento de verba, ADEMA conseguiu contornar a situação, avançando com fundo próprio 

com vista a não interromper a dinâmica da oficina.  

Monitores das oficinas de reciclagem dos lixos em Bissau e em Bubaque- Estes desempenharam um 

papel importante no decurso do projecto através de acções de reciclagem nas oficinas. Depois da 

capacitação técnica no domínio de reciclagem dos produtos. Estes passaram orientar os alunos na 

aprendizagem no domínio de reciclagem e produção de produtos reciclados para valorização. Graças 

ao desempenho desta equipa de monitores foi possível produzir grande quantidade dos  produtos 

reciclados, tais como tapetes, cinzeiros, sacos reciclados de água pura, sacos de tecidos de panos 

contendo mensagem sobre o impacto negativo do lixo não biodegradável, principalmente sacos de 

plástico. 

A avaliação mensal foi assegurada pela GAECA PALMEIRINHA e monitora do projecto em Bissau e 

Bubaque, onde em cada mês apresentam um relatório síntese das actividades realizadas e os problemas 

identificados propondo as suas soluções para garantir o bom funcionamento das oficinas.).  

As reacções recebidas por parte dos beneficiários podem destacar as seguintes: 

A formação no domínio de reciclagem e valorização do lixo para os alunos e professores nas escolas 

enquadradas no projecto contribuiu no aumento de conhecimento sobre o perigo que este constitui 

para a nossa saúde e a dos animais marinhos; 

Os alunos adquiriram conhecimentos e as boas práticas da higiene junto das suas famílias ajudando-as 

e contribuindo na mobilização das pessoas para um desenvolvimento durável levando os 

conhecimentos a todos de uma maneira directa ou indirectamente; 

Os professores por sua vez reafirmam o compromisso de valorização dos seus trabalhos como 

instrumentos vitais para o processo de sensibilização, informação e formação junto dos alunos; 

As comunidades através dos clubes de jovens ambientalistas foram informadas sobre as questões 

ambientais relacionadas com saneamento do meio ambiente nos seus bairros e passaram a colaborar na 

limpeza regular dos seus bairros.  

Em relação a síntese dos Resultados alcançados destacam-se:  
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-Criadas 5 oficinas de reciclagem do lixo nas escolas, com a participação dos alunos e jovens das 

bancadas; 

- Criados 7 clubes de jovens das bancadas que foram capacitados em técnica de reciclagem, 

permitindo produzir produtos reciclado em quantidade e qualidade para a venda nos lugares públicos e  

a realização de campanhas de sensibilização nos seus respectivos bairros; 

-Os alunos, professores e jovens de bancadas munidos de conhecimento sobre o impacto 

socioeconómico e ambiental do lixo e prevenção das doenças diarreicas; 

 

2.11.Descrever os ensinamentos que a sua organização/parceiro retirou da acção e de que forma foram 

utilizados e divulgados.  

 

Durante a vigência do projecto foram retirados vários ensinamentos, nomeadamente:  

A colaboração com a CMB permitiu a realização de acções de remoção de grande quantidade de lixo 

nos bairros, o que demonstra que ela é fundamental no âmbito da acção ligada ao saneamento básico; 

O envolvimento das bancadas facilitaram as acções de sensibilização e de mudanças de 

comportamento e atitudes das comunidades desses bairros em relação ao lixo orgânico e não orgânico, 

contribuindo deste modo na maior participação dos moradores nos trabalhos da limpeza e da remoção 

do lixo, 

O envolvimento dos alunos e professores no processo de reciclagem e tratamento do lixo como forma 

de participar na resolução dos problemas ambientais, mostrou-se vantajoso uma vez que eles são 

veículos transmissores de mensagens junto dos seus familiares.   

Os trabalhos de reciclagem contribuem na melhoria de condições socioeconómico e ambiental na 

medida em que os produtos reciclados podem ser comercializados permitindo deste modo geração de 

receitas, por este motivo muitos objectos antes jogados no lixo são aproveitados e valorizados. 

Estas acções foram divulgadas nas campanhas de sensibilização nos bairros, nas escolas e nos 

programas radiofónicos. 

3. Parceiros e outros tipos de cooperação 

3.1.Proceder a uma avaliação da relação entre os parceiros formais desta acção (ou seja, os parceiros 

que subscreveram a declaração de parceria). Fornecer informações específicas sobre cada parceiro. 

Não Aplicável 

 

3.2.Indicar se a parceria irá continuar. Em caso afirmativo, indicar a forma que assumirá. Em caso 

negativo, justificar. 

Não Aplicável 

3.3. Descrever a relação entre a sua organização e as entidades públicas do(s) país(es) onde é 

executada a acção. Descrever o modo como esta relação afectou a acção. 

A GAECA no âmbito da implementação das suas acções de educação e comunicação ambiental tem 

trabalhadO em estreita colaboração com varias instituições públicas, entre as quais destaca-se:  

Camara Municipal de Bissau 

No âmbito de saneamento básico na cidade de Bissau, esta instituição tem dispensado meios de 

transporte para evacuação dos lixos durante as campanhas de limpeza nos bairros. 

Por outro lado, durante a formação no domínio de reciclagem, esta instituição pública dispensou um 

dos seus técnicos a fim de apresentar uma comunicação sobre problemática do lixo na cidade de 

Bissau. 

Instituto da Biodiversidade e das Áreas Protegidas (IBAP)- A ONG Palmeirinha é um parceiro do 

IBAP já a alguns anos e que intervém nas áreas protegidas da Guiné-Bissau no domínio da 
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comunicação e educação ambiental. No âmbito deste projecto contribuiu na capacitação dos alunos, 

professores e monitores sobre o impacto do lixo na biodiversidade marinha, principalmente as espécies 

marinhas. Também durante a formação colocou a disposição uma sala de formação sem a qual seria 

difícil  realizar a sessão de formação em Bissau. Por outro lado, um dos seus técnicos apresentou uma 

comunicação durante a formação sobre o impacto negativo do lixo sobre as espécies marinhas. 

 

MNE/DRE-Ministério Nacional de Educação e Direcção Regional de Educação- autoridade 

competente para implementação das políticas educacionais no País, colaborou durante a vigência do 

projecto, dispensando os professores para acompanhar as actividades nas oficinas. Graças, esta boa 

colaboração com o Ministério de Educação através das direcções das escolas enquadradas no projecto, 

o projecto conseguiu atingir as acções programadas. De informar que durante as sucessivas greves 

decretadas pelos dois Sindicatos dos professores, estes professores continuaram  assistir os alunos nas 

oficinas, sem que houvesse a interrupção das actividades nas oficinas.  

 

3.4.Se pertinente, descrever a sua relação com outras organizações eventualmente envolvidas na 

execução da acção:  

Associado (s) (se for caso disso) 

A GAECA PALMEIRINHA tem estado a desenvolver acções de sensibilização e de Educação 

Ambiental em colaboração com ADEMA em Bubaque, com vista a reduzir os lixos na cidade de 

Bubaque 

Nos meados Fevereiro a GAECA PALMEIRINHA desenvolveu uma parceria com RAJ para 

realização de sessões da limpeza e remoção de lixos nos três bairros ( Hafia, Penha/Brá e Plack-1, com 

a participação das associações dos jovens e moradores destes bairros.  

Subcontratante (s) (se for caso disso) 

Beneficiários finais e grupos-alvo 

A GAECA PALMEIRINHA tem estado apoiar nestes últimos anos a população de Bissau e de 

Bubaque nas acções concretas a favor do seu meio ambiente, através dos programas radiofónicos que 

visam reforçar a consciência ambiental no seio das populações de dois Sectores e do país em geral. 

Outros terceiros envolvidos (nomeadamente outros doadores, outras agências governamentais ou 

órgãos da administração local, ONG, etc.) 

 Outros terceiros envolvidos (nomeadamente outros doadores, outras agências governamentais ou 

órgãos da administração local, ONG, etc.) 

. 

União Internacional para Conservação da Natureza (UICN) - Uma Organização Internacional no 

domínio de Conservação da Biodiversidade tem trabalhado em colaboração com a GAECA no 

domínio da Educação e Comunicação Ambiental na zona costeira do país. No decurso deste projecto, 

esta organização dispensou 2 dos seus técnicos para enquadrar 2 comunicações sobre o impacto do 

lixo na saúde dos ecossistemas da zona costeira e espécies marinhas. No que tocante a produção de 

materiais de sensibilização os técnicos da UICN colaboraram na revisão e correcção dos textos 

publicados no  Boletim Palmeirinha. Durante a jornada de reflexão sobre o lixo a frente da CMB, o 

Representante da UICN abordou o tema o impacto do lixo na agricultura, na economia e no meio 

ambiente. 

Outros terceiros envolvidos neste projecto (doadores) foi o UNICEF que co-financiou as actividades 

de programas radiofónicos com vista a reforçar a consciência ambiental no seio das comunidades das 

regiões em relação a poluição e as doenças diarreicas como forma de reduzir a mortalidade infantil na 

Guiné-Bissau 

 

3.5. Se pertinente, salientar as eventuais ligações e sinergias estabelecidas com outras acções. 

Este projecto não teve sinergias simultâneas com outras acções. Mas, vale salientar que ele veio como 

continuidade do projecto Educação e Comunicação ambiental para reciclagem do lixo financiado pelo 
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Programa Regional Costeiro e Marinho (PRCM) implementado pela GAECA nas 20 escolas de 

Bissau. 

Também vale sublinhar que este projecto teve acções de coordenação com a CMB nos seus trabalhos 

regulares de remoção de lixos nos bairros de Bissau. 

3.6.Se a sua organização tiver anteriormente beneficiado de subvenções da UE destinadas a reforçar o 

mesmo grupo-alvo, indicar em que medida a presente acção permitiu reforçar/complementar a(s) 

acções anteriores. (Enumerar todas as subvenções da UE anteriores pertinentes). 

Não Aplicável 

3.7.Faça uma avaliação da sua colaboração com os serviços da Administração Contratante.  

A colaboração com os serviços de Administração Contratante foi excelente na medida em que 

reforçou a capacidade dos técnicos da ONG GAECA PALMEIRINHA na gestão das actividades do 

projecto bem como os fundos postos a disposição da EU-PAANE. Esta sabedoria permitiu uma boa 

gestão destes fundos do projecto (gestão transparência dos fundos) 

 

4.Visibilidade  

 

Precisar de que forma será assegurada a visibilidade da contribuição da UE para a acção. 

Quanto à visibilidade da EU, foram produzidos 2 dísticos contendo logos da UE e da UE-PAANE ) 

aquando da formação em técnica de reciclagem de lixo, que foram colocados nos lugares onde 

decorreu a formação. 

Foi produzido 1 spot publicitário sobre o impacto do lixo na Natureza fazendo menção à UE e UE-

PAANE como financiadora destas acções do projecto. Por outro lado, 8 programas com 16 saídas 

foram difundidos na Rádio Sol Mansi com vista a reforçar a consciência ambiental no seio da 

população de Bissau em técnica de reciclagem de lixo biodegradável e não biodegradável, com 

menção de UE na qualidade de financiadora do projecto através de UE-PAANE. 

Os materiais de promoção (T-shirt, cartazes, boletim Palmeirinha e placas) contendo mensagens sobre 

o impacto de lixo contem os logótipos de EU e EU-PAANE na qualidade de Financiadora deste 

projecto. 

Os sacos de tecidos de pano confeccionados nas oficinas contêm mensagem e logotipos dos 

financiadores UE, UE-PAANE  e  GAECA PALMEIRINHA) como forma de dar maior visibilidade 

aos parceiros que financiaram o projecto. Antes da impressão destes sacos na Gráfica, a sua maquete é 

enviada para análise e aprovado pela EU-PAANE. Depois da aprovação da maquete, esta é enviada a 

Gráfica para a impressão. A mensagem contida nesses sacos, é a seguinte: Para uma Guiné-Bissau 

limpa, acabemos com sacos de plástico. Essa mensagem teve um grande impacto, na medida em que 

reforçou a consciência ambiental no seio dos utilizadores de sacos de plástico. 

A Comissão Europeia pode desejar publicar os resultados das acções. Indicar se tem objecções quanto 

à publicação do presente relatório no sítio Internet do EuropeAid. Em caso afirmativo, indicar aqui as 

objecções. 

A GAECA não tem objecções quanto a publicação do presente relatório no sitio Internet do 

EuropeAid 

 

Nome da pessoa de contacto da acção:  Nicolau Mendes 

 

Assinatura Local: Bissau 

 

Data prevista para a apresentação do relatório: 31 de Maio de 2014  
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Data de envio do relatório: 26 de Maio de 2014 

 

 

 

 

 

Ilustração 1e 2 maquete da camisola-a frente e atras 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 1.3: maquete dos produtos reciclados contendo logos UE , UE-PAANE e GAECA PALMEIRINHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustração 2.4: Maquete de Dístico no âmbito de formação, contendo Logos da UE, UE-PAANE e GAECA 

PALMEIRINHA 
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Ilustração 5:Maquete de Placa 

 

Ilustração 6: Maquete de sacos de tecidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 3. 3 capa do boletim Palmeoirinha 

Ilustração 4: Contra capa do boletim 

Palmeirnha 


