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RELATÓRIO FINAL

I.Contratante
Nome da ONG local que propõe o relatório: Gaeca Palmeirinha
Endereço:Avenida Dom Settimio Arturo Ferazetta –Sede do IBAP-Bissau
Pessoa responsável pelo relatório de execução: Nicolau Mendes
II.Identificação do projecto
Nome do projeto: Educaçao Ambiental para a valorização dos produtos florestais não lenhosos
Número do Acordo: GNB/SGP/OP5/Y2/CORE/BD/13/16
Tipo de projecto : Demonstração
Localização: PNLC, tabancas de Lamane, Nhala, Cubambol, Indjassane e Bubatchingue
Data de início: Setembro de 2015
Data de concluir: 30 Novembro de 2015
III.Participantes/beneficiários
Número de mulheres:
Número de homens:
Número de crianças:

Reforço das capacidades/formações
Número de mulheres:
Número de homens:
Número de crianças:

IV.Orçamento e finanças
1.Custo total do Projecto: 78.249 USD
2.Montante recebido concedido ao abrigo do Acordo: 32.140 USD
3.Montante recebido de outras fontes de financiamento: 46.109 USD
4.Contribuição da comunidade beneficiária: 0 USD
V.Actividades:
Actividades realizadas ao abrigo deste Acordo e respectivo período de realização, assim como
participantes envolvidos:
Actividade: Sessões de cinema e debate nas 17 tabancas do PNLC e Tabancas
periféricasCom o objectivo de reforçar a consciência ambiental no seio da população em relação à
conservação dos ecossistemas florestais e biodiversidade do Parque Natural das Lagoas de
Cufada e zonas periféricas a ONG-PALMEIRINHA em colaboração com os guardas do parque
realizou 17 sessões de cinema e debate nas 17 tabancas de 17 de Abril de 2015 a Maio de
2015. Dentre as tabancas, nós podemos citar Lamane, Cubambol, NDjassane, Nhala, Buba,
Bubatchingue, Bacar Conte, Dutadjara,Dando, Ncassol-tabancas do PNLC e Colibuia,
Mampata Forea e Unal, Beli, Patiqui e Quebo. O tema animado foi o Projecto de madeira e Kil
Ku NO Djunta. Os 2 filmes retratam problemática de corte indiscriminada de pau de sangue
para fins comerciais na Ásia e o seu impacto negativo no tecido social, económico e ambiental.

2

A sessão decorreu normalmente durante o período da noite, uma vez que conta com
apresentação do vídeo sobre o corte desorganizado de troncos que visa exterminar uma
determinada espécie no país, que é o pau de sangue.
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Durante apresentação do vídeo, os residentes souberam da voz do próprio Director Geral da
Floresta e Fauna de que esta prática não se enquadra de uma acção legal, cujas leis proíbe a
exportação de toros para exterior. Identificou ainda as intervenções conexas aos madeireiros
chineses para o corte com alguns ponteiros nacionais que pedem a autorização de devastação
para fins agrícolas e depois pedem apadrinhamento para corte das espécies identificadas no
espaço.
O Secretario de Estado do Ambiente falou sobre a consequência da devastação relacionando –
a com as mudanças climáticas reflectindo na falta da chuva diferentemente que no passado.
Também referiu as queimadas descontroladas na contribuição para o aquecimento global do
Planeta.
O Representante da UICN fez um exercício dos serviços dos ecossistemas prestados aos
populares que nenhum governo pode suportar se forem quantificados (moluscos, veludo,
tambarina, faroba, fole elefante, fole badjuda, carvão, banana santcho, mandiple, miséria etc).
Esses serviços quando quantificados são bilhões sem financiamento do governo. Para o efeito
porque não se preocupar com a manutenção dos ecossistemas de uma forma conservada para
a garantia da sustentabilidade.
O Director Geral do Instituto da Biodiversidade e as Áreas Protegidas (IBAP), enquanto
responsável pela conservação da biodiversidade na Guiné-Bissau, mostrou aos participantes a
sua indignação quanto ao modelo do corte descriminado a uma espécie de árvore da extrema
importância que até chega 25-30 anos para se amadurecer, que se encontra na orbita para sua
exterminação desorganizada sem pensar nos impactos. Demonstrou esta intervenção podia ser
importante para o estado da Guiné se fosse bem concertada e pensada porque esta planta é
alto valor comercial que pode valer a economia nacional.
O filme foi exibido perante atenção de todos os participantes, acompanhado com abertura de
conferências para a intervenção livre de participantes dando assim as suas opiniões. Em todas
as tabancas visitadas mostraram comovidos com esta prática que não beneficia ao governo em
particular as populações. Realçaram o papel da planta que é alvo da descriminação na
medicina tradicional no litoral, mas com claro convicção de que esta prática irá trazer enormes
consequências ambientais levando um desequilíbrio grave nos ecossistemas faunístico,
florístico e climático.
As comunidades da zona onde se efectuou animações, admitiram estarem vigilantes na defesa
da zona, uma vez que o regulamento não defende esta prática, que mesmo nem governo dá
autorizações para as áreas protegidas. Manifestaram estar contentes por fazerem parte de um
parque caso contrário estariam ameaçados pela situação vigente.
De salientar que essas mensagens tiveram grandes impactos por que espelhou a gravidade da
situação que para alguns cidadãos não teriam conhecimento e testemunho, avaliando assim o
grau de participação dos residentes nessas 5 tabancas.
De todas as tabancas onde foram exibidos os filmes, as comunidades depois desta
sensibilização ficaram chocado com o documentário, por isso recomendaram para que fosse
cancelada a prática de corte das árvores para exportação, principalmente para a China
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ANEXOS
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Actividade 2:Produção e impressão de boletim Palmeirinha e materiais de promoção
Impressão de camisolas-De 15 de Outubro de 2015, foram produzidas 250 Camisolas onde
foram distribuídas escolas através de premiação, devido a sua insuficiência para os alunos das
5 escolas enquadradas no projecto.
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A distribuição destas camisolas está em curso nas 5 escolas enquadradas no Projecto
Jornada de reflexão nas 5 escolas- Esta actividade visa fazer o balanço das actividades
desenvolvidas no âmbito do projecto valorização dos produtos florestais não lenhosos e estado
actual das plantações realizadas no ano passado. De recordar que a actividade de
repovoamento florestal, foi realizada nos meses de Julho a Setembro de 2014 com o
enquadramento dos animadores da ONG PALMEIRINHA em colaboração com os guardas do
Parque, professores, alunos e pais e encarregados dos alunos das 5 escolas cujos seus
viveiros atingiram a fase de transplantação. Antes de plantação das espécies de árvores
nativas, foi organizada uma sessão de informação sobre as técnicas de plantio de árvore nas
matas. Esta sessão reforçou conhecimento dos alunos em técnica de repovoamento florestal.
Por exemplo, os alunos e professores foram facultados conhecimento sobre o espaçamento
entre árvores e sua localização. O espaçamento indicado é de 7m a 10m para árvores
pequenas e de 10m a 15m para árvores grandes. A terra para o preenchimento das covas deve
ser fértil.
Ainda nesta senda, foi realizada de 22 de Fevereiro de 2015, uma formação para 50 pessoas
no domínio de transformação dos produtos florestais não lenhosos. Hoje em dia existe um
grupo de alunos e professores que dominaram as técnicas e que podem prosseguir a produção
deste produto findo o projecto. Em Outubro de 2015 foi realizada a formação no domínio de
educação ambiental para os professores das escolas situadas no interior do PNLC e de Buba
com objectivo de planificar as actividades de educação ambiental no programa curricular.
Em Abril de 2015 realizou-se uma sessão de formação para os Professores das escolas de
Quebo. Objectivo desta formação visa incitar os professores para a criação de redes das
Escolas de Verificação Ambiental e facultá-los conhecimento em matéria de Educação e
Comunicação Ambiental. Participaram no referido encontro 23 Professores das 13 escolas,
sendo 21 professores e 2 professoras.
Produção de placas- A população das 5 tabancas cedeu aos alunos espaços para criação de
reservas educativas para observação e inventário das plantas medicinais, comestíveis e da
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construção. É nesse âmbito que foram produzidas 05 Placas onde foram fixadas nas Reservas
Educativas dos alunos das 5 Escolas: Lamane, Indjassane, Nhala, Cubambol e Bubatchingue
.

Delimitação das reservas educativas-Foram delimitadas as Áreas das Reservas educativas.
Cada reserva tem uma superfície de 5 hectares
Imagens do campo da Reserva Educativa Nhala

Visibilidade da reserva, Identificação árvores plantadas, estacas de sinalização de plantas

12 Emissões radiofónicos produzidas e materiais de promoções (cartazes,
camisolas e boletim distribuídos aos residentes do Parque
Como parte do projecto de educação ambiental para a valorização dos produtos florestais nãomadeireiros foram produzidos e difundidos durante sete dias um programa sobre criação de
viveiros escolares na Radio Comunitária de Papagaio, permitindo que os alunos possam
assimilar os conteúdos das emissões. Estes programas saem a noite nos tempos livres dos
alunos.
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Durante a vigência do projecto, foram produzidos 6 Programas radiofónicos e difundidos
através de rádio comunitária Papagaio em Buba-Sede do PNLC, sobre os seguintes temas:
1.As Alterações Climáticas, ou Mudanças Climáticas, (2):a poluição; (3) As Áreas Protegidas da
Guiné-Bissau; (4): As Zonas Húmidas. Os conteúdos destes programas foram extraídos no
guia pedagógico ” aprender a tornar-se um cidadão do litoral”, ferramenta pedagógica do
Programa Regional de Educação Ambiental na Africa Ocidental. Estes programas foram
difundidos durante os meses de Fevereiro a Maio de 2015.
Inventário de espécies de plantas e fauna pelos alunos e professores das escolas do
PNLC
No quadro das actividades previstas pela ONG Palmeirinha, para a produção e publicação do
boletim, Planejou-se esta missão com objectivo de realizar um inventário preliminar da flora e
fauna nas 5 escolas do Parque Natural das Lagoas de Cufada( Bubatchinque, Lamane,
Cubambol,N´djassane e Bubatumbo), com a participação dos alunos e da comunidade local. A
finalidade do inventário é de caracterizar espécies de plantas e animais mamíferos de
importância socioeconómica, ecológico e cultural presente nas florestas ao redor das escolas.
Para o levantamento das espécies da fauna e flora adoptou-se o método de Levantamento
Ecológico Rápido (LER), que é uma metodologia utilizada para obter e aplicar informação
biológica e ecológica que serve como ferramenta para protecção da biodiversidade. O princípio
desta técnica é de avaliar de forma rápida o valor biológico de uma área num período curto.
Uma técnica que permite que a informação seja adquirida de forma eficiente, e que se faça
análise que aumentem progressivamente o nível de conhecimento de forma detalhada
(Sobrevila & Bath., 1992. p. 13).
Para a flora, os dados foram obtidos através da técnica de levantamento por caminhada,
método utilizado em levantamentos florísticos, tanto qualitativos e/ou quantitativos. O método
consiste em três etapas distintas: reconhecimento de tipos de vegetação, elaboração da lista
de espécies e análise dos resultados. Porém, as informações complementares sobre as
diversas formas de utilização dos recursos florestais e das plantas úteis, foram recolhidas
através de observação directa das plantas nos seus habitats e também, através de realização
de entrevistas semi-estruturadas, com base no método “Djumbai”, junto das populações locais.

Caminhada na floresta
« Djumbai » com o caçador
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No caso da Fauna, realizou-se o registo de rastos e outros vestígios de mamíferos, com
percursos a pé de trilhas e interiores de matas. Outra metodologia utilizada foi a de entrevistas
informais “Djumbai” junto à comunidade local em especial os caçadores.
2.1- Zona de estudo
O estudo foi realizado na Região de Quinara, no sector de Buba. Especificamente no Parque
Natural das Lagoas de Cufada-PNLC nas seguintes tabancas e escolas:
1. Lamane (Zona sul do parque)
2. Cubambol (zona Norte do parque)
3. Bubatchingue (Zona sul do parque)
4. N´djassane (Este)
5. Bubatumbo (Oeste)
1- RESULTADOS
3.1- Inventário da Flora
Nas cinco (5) tabancas inventariadas: Lamane, Bubatumbo, Bubatchingue, Ndjassane e
Cubambol. Foram identificadas 29 espécies de plantas vasculares, pertencentes a 17 Famílias
(lista das espécies e família conta no anexo 1). Compreendendo os seguintes hábitos: arvores,
arbustos, lianas e ervas. O presente inventário permitiu igualmente identificar diversos habitats
(floresta aberta, savana, mangrove e floresta de galeria) e diversificadas formas de utilização
das plantas (alimentação, medicinal, material de construção, madeira para moveis e energiacarvão) que ocorrem a nível das comunidades locais.
Nota-se que um conjunto de seis (6) espécies apresenta diferentes funções de utilização pela
comunidade local (alimentação, medicinal, madeiráveis, construções etc.): Prosopis africana
(po de carbon), Pterocarpus erinaceus (po de sangue), khaya senegalensis (bissilon), Ceiba
pentandra (polon), Elaeis guineensis (palmeira) e Burassus aethiopum (cibe).
3.2- Utilização das plantas pela comunidade local
 Espécies utilizados na alimentação

Uvaria chamae
santchu)

(banana- Landolphia
(folicinho)

heudelotii Parkia biglobosa
foroba)

(flôr

de
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Saba senegalensis (fole- Elaeis guinensis (tcheben)
Parinari excelsa (mampataz)
lifante)
Um conjunto de 15 espécies identificadas nas cinco (5) tabancas é utilizado na alimentação
da comunidade local e a nível do País.
 Espécies utilizadas na medicina tradicional
Identificou-se 25 espécies de plantas uteis para a medicina tradicional nas zonas de estudo.
Nas 29 espécies identificadas, mais de 90% é utilizada na medicina tradicional.

Tamarindo
tambarina)

Combretum
(Djambacatam)


indica

L.( Pterocarpus
erinaceus Cassia
(canafistra)
(seiva de po-de-sangue)

nigricans Allophylus africana (3 folhas)

sibeiriana

Elaeis guineensis (cite)

Espécies utilizadas na construção civil

Nas espécies identificadas, 6 são utilizados na construção e confecções de utensílios em
benefício da comunidade local.

Prosopis africana (firquidja Elaeis guineensis (tronco Borassus aethiopum (cibi)
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para casa)


de palmeira)

Espécies madeiráveis
Levantou-se 6 espécies exploradas para fins madeiráveis, ou seja para construção de
móveis.

Daniellia oliveri (po de Afzélia africana (po de Prosopis africana (po de
incenso)
conta)
carbon)

Khaya
(Bissilon)


senegalensis Ceiba pentandra (polon)

Pterocarpus erinaceus (po
de sangue)

Espécies utilizadas na cozinha (carvão e lenha)

Muitas espécies são reaproveitadas para a produção de carvão e com lenha. Mais existem
algumas espécies específicos para estes fins. Através do levantamento no terreno
identificou-se 3 principais espécies utilizadas para a produção de energia.
 Prosopis africana (Pau de carvão)
 Pterocarpus erinaceus (Pau de sangue)
 Khaya senegalensis (Bissilão )
3.3- Escolas seleccionadas para realização do inventário da flora e fauna
3.3.1- Escola de Lamane
Através da metodologia aplicada (LER) e com a colaboração dos alunos e professor foi
identificada 17 espécies pertencentes a 9 familias. Com predominância de Prosopis africana
(Pau de carvão), espécie utilizada como energia (carvão), alimentação dos animais, construção
(firquidja de casa) e na estética (ramos para higiene bocal) e Anthostema senegalense
(binhalé), utilizado para apanhar os pássaros.
Quadro 1: espécies que ocorrem na floresta ao redor da escola de Lamane
Lista de espécies da Escola de Lamane
Família/espécie
LEG/CAESALPINACEAE
Piliostigma thonnimgii

Nome local- (Cr)/(Bf)
Pau-de-fara, po-de cancuran (Cr); bufara
(Bf)
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Cassia sieberiana

Canafistra (Cr); bussindja (Bf)

Dialium guinensis
LEG/ MIMOSOIDEAE

Velude (Cr); bufaró (Bf)

Prosopis africana

Pau-de-carbon (cr); Bussagan/ Buenghe
(Bf)

Parkia biglobosa
LEG/ PAPILIONOIDEAE
Pterocarpus erinaceus
APOCYNACEAE

Farroba (Cr); buaie (Bf)

Saba senegalensis

Foli garandi (Cr)

Landolphia heudelotii
COMBRETACEAE
Guiera senegalensis
Terminalia macroptera
Combretum micranthum
EUPHORBIACEAE

Folicinho (cr); bu-hunde, manquinda (Bf)

Anthostema senegalense
RUBIACEAE
Morinda geminata
BOMBACACEAE

binhalé (Cr); bunhal (Bf)

Ceiba pentandra
Adansonia digitata
PALMAE

Polon (Cr); burégue (Bf)
Cabaceira (Cr); buhás (Bf)

Elaeis guineensis

Palmeira (Cr); bulintche (Bf)

Burassus aethiopum

Cibe (Cr); buahár (Bf)

Pau-de-sangue(Cr); Buana (Bf)

Badodos(Cr); badossos (Bf)
Macite (Cr), bu-ulforó (Bf)
Cancaliba (Cr)

bulungudjuba(cr)

3.3.2- Escola de Cubambol
Na floresta de Bambadinca, ao redor da escola de Cubambol identificou-se num total de 16
espécies referente a 12 famílias. Dos quais Khaya senegalensis (Bissilon) apresentou maior
distribuição e Terminália macróptera (macité).
Quadro 2: espécies que ocorrem na floresta ao redor da escola de Cubambol
Lista de espécies da escola de Cubambol
Familia/especie
Nome local- (Cr)/(Bf)
LEG/CAESALPINACEAE
Pau-de-fara, Po-de cancuran (Cr); Bufara
Piliostigma thonnimgii
(Bf)
Afzelia africana

Pau-de-conta (Cr); Buaou(Bf)

Dialium guinensis
LEG/ MIMOSOIDEAE

Veludo (Cr); Bufaró (Bf)
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Parkia biglobosa
LEG/ PAPILIONOIDEAE

Foroba (Cr); Buaie (Bf)

Pterocarpus erinaceus
APOCYNACEAE

Pau-de-sangue(Cr); Buana (Bf)

Saba senegalensis

Foligarandi (Cr); Buaca (Bf)

Landolphia heudelotii
COMBRETACEAE
Terminalia macroptera
MELIACEAE

Folicinho (cr); bu-enda, manquinda (Bf)

khaya senegalensis
STERCULIACEAE
Cola cordifolia

Bissilon (cr); Bussilon (Bf)

Macite (Cr), bu-ulforó (Bf)

Mandjendje(Cr); Budjan (Bf)

BOMBACACEAE
Ceiba pentandra

Polon (Cr); burégue (Bf)

Adansonia digitata
PALMAE

cabacera (Cr); buhás (Bf)

Elaeis guineensis

Palmeira (Cr); bulintche (Bf)

LABIATAE
Vitex doniana
MORACEAE

Azeitona preto(Cr); bugúa (Bf)

Milicia regia
ANACARDIACEAE
Spondia mombin

Pau-de-bitchu(Cr); Budjidjé (Bf)
Mandiple (Cr); Budjabual (Bf)

3.3.3- Escola de Bubatumbo
Através do percurso realizado na floresta de M´banhal ao redor da tabanca de Bubatumbo com
os alunos e professores e com o método LER, foi possível identificar 17 espécies pertencentes
a 11 família da classe botânica. Desta a espécies Parinari excelsa apresentou maior
distribuição em relação ao restante.
Quadro 3: espécies que ocorrem na floresta ao redor da escola de Bubatumbo
Lista de espécies da Escola de Bubatumbo
Familia/especie
Nome local- (Cr)/(Bf)
LEG/CAESALPINACEAE
Afzelia africana
Pau-de-conta (Cr); Buaou(Bf)
Daniellia oliveri

Pau-de- insenso(cr)

Dialium guinensis
LEG/ MIMOSOIDEAE

Velude (Cr); bufaró (Bf)
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Prosopis africana

po-de-carbon (cr); Bussagan/
Buenghe (Bf)

Tamarindo indica L.
LEG/ PAPILIONOIDEAE
Pterocarpus erinaceus
APOCYNACEAE

tambarina(cr)

Saba senegalensis

Foligarandi (Cr)
Folicinho (cr); bu-hunde,
manquinda (Bf)

Landolphia heudelotii
BOMBACACEAE

Pau-de-sangue(Cr); Buana (Bf)

Ceiba pentandra
Adansonia digitata
MELIACEAE

Polon (Cr); burégue (Bf)
Cabacera (Cr); buhás (Bf)

khaya senegalensis
PALMAE

Bissilon (cr); Bussilon (Bf)

Elaeis guineensis
MORACEAE

Palmeira (Cr); bulintche (Bf)

Milicia regia
ANACARDIACEAE
Spondia mombin
ANNONACEAE

Pau-de-bitchu(cr); Budjidjé

Uvaria chamae
CHRYSOBALANACEAE
Parinari excelsa
Neocarya macrophylla

Banana santchu(cr), buhurgue(bf)

Mandiple( Cr); Budjabual (Bf)

Mampataz (cr)
Tambacumba (cr)

3.3.4- Escola de Bubatchingue
Com a participação dos alunos, professores e caminhadas realizadas ao longo da floresta de
N´tchambana nas proximidades da tabanca de Bubatchingue, identificou-se 12 espécies de
plantas vasculares referentes a 10 famílias. Dos quais as Anthostema senegalense (binhalé) e
“Tarrafe de lala apresentaram maior dispersão.
Quadro 4: espécies que ocorrem na floresta ao redor da escola de Bubatchingue
Lista de espécies da Escola de Bubatchingue
Familia/especie
Nome local- (Cr)/(Bf)
LEG/ PAPILIONOIDEAE
Pau-de-sangue(Cr); Buana
Pterocarpus erinaceus
(Bf)
LEG/CAESALPINACEAE
Afzelia africana
Pau-de-conta (Cr); Buaou(Bf)
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Dialium guinensis
LEG/ MIMOSOIDEAE

Velude (Cr); Bufaró (Bf)

Parkia biglobosa
APOCYNACEAE

Farroba (Cr); Buaie (Bf)

Saba senegalensis
MELIACEAE

Foligarandi (Cr); Buaca (Bf)

khaya senegalensis
BOMBACACEAE

Bissilon (cr); Bussilon (Bf)

Ceiba pentandra

Polon (Cr); burégue (Bf)

Adansonia digitata
ANACARDIACEAE
Spondia mombin
CHRYSOBALANACEAE
Parinari excelsa
EUPHORBIACEAE

Cabacera (Cr); buhás (Bf)

Anthostema senegalense
SAPINDACEAE
Paulinia pinnata L.

Binhalé (Cr); bunhal (Bf)

Mandiple ( Cr); Budjabual (Bf)
Mampataz (cr)

Cinco folhas (cr)

3.3.5- Escola de N´djassane
Na floresta de Gadri nas proximidades da escola de N´djessane, através de caminhadas
realizadas ao longo da floresta em conjunto com os alunos e professores e LER, conseguiu-se
identificar 12 espécies de plantas pertencentes a 9 famílias.
Quadro 5: espécies que ocorrem na floresta ao redor da escola de N´djassane
Lista de espécies da Escola de N´djassane
Familia/especie
Nome local- (Cr)/(Bf)
LEG/CAESALPINACEAE
Afzelia africana

Pau-de-conta (Cr); Buaou(Bf)

Daniellia oliveri

Pau-de- insenso(cr)

Dialium guinensis
LEG/ MIMOSOIDEAE

Velude (Cr); bufaró (Bf)

Pau-de-carbon (cr); Bussagan/ Buenghe
Prosopis africana
(Bf)
LEG/ PAPILIONOIDEAE
Pterocarpus erinaceus
Pau-de-sangue(Cr); Buana (Bf)
APOCYNACEAE
Saba senegalensis

Foligarandi (Cr)
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Landolphia heudelotii
BOMBACACEAE
Adansonia digitata
MELIACEAE
khaya senegalensis
PALMAE

Folicinho (cr); bu-hunde, manquinda (Bf)

Elaeis guineensis
ANACARDIACEAE
Spondia mombin
ANNONACEAE

Palmeira (Cr); bulintche (Bf)

Uvaria chamae

Banana santchu(cr), buhurgue(bf)

Cabacera (Cr); buhás (Bf)
Bissilon (cr); Bussilon (Bf)

Mandiple ( Cr); Budjabual (Bf)

2- Inventário da Fauna
As informações sobre a fauna local foram recolhidas através dos caçadores e dos alunos nas
escolas. E ainda em algumas zonas durante o percurso nas florestas observou-se vestígios de
alguns animais (fezes, pegadas e rastos).
Baseando-se na vegetação local, frutos silvestre, diversidade das espécies florísticos e os
corredores encontrados ao longo da caminha nas florestas, indicam existência de algumas
espécies da fauna. Os vestígios, rastros e pegadas dos animais encontrados são assim a
confirmação da presença dos mesmos nas áreas de estudo. Em todas as florestas visitadas, foi
observado vestígios ou rastos dos animais.
Com base na metodologia acima referida, nas cinco (5) tabancas foi levantado 16 espécie dos
animais mamíferos.

Escavação de porco de mato a Pegada de gazela pintada
procura de raízes

Escavação de porco
espinha

Segundo informações recolhidas com os caçadores, a maioria dos animais que ocorrem nas
áreas de estudo, são alvos da caça de subsistência. E em geral não são espécies ameaçadas
ou em extinção.

Quadro 5: espécies da fauna que ocorrem nas florestas ao redor das escolas do PNLC
LISTA DAS ESPECIES MAMIFEROS QUE OCORREM NAS ZONAS DE ESTUDO
ORDEM

FAMÍLIA

ESPECIE

NOMES
VERNACULOS (cr) /
(bf)
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BOVIDAE

Kobus defassa
unctuosus Laur

Sim-sim (Cr); Djafon
(Bf)

BOVIDAE
BOVIDAE

Syncerus caffer caffer
Cephalophus sylvicultur

BOVIDAE

Cephalophus rufilatus
rufilatus

Bufalo (Cr); Uau (Bf)
Cabra de mato (Cr);
Bacina (Bf)
Frintamba (Cr);
Bhorma (Bf)

BOVIDAE

Hippotragus equinus
koba
Tragelaphus scriptus
scriptus

Boca branco (Cr);
Djauau (Bf)
Gazela pintada (cr);
N´djabhó (Bf)

HIPPOPOTAMIDAE

Hippopotamus
amphibius

SUIDAE

Phacocherus aethipicus
africanus

PRIMATES

CERCOPITHECIDAE

Cercopithecus aethiops
sabaeus

Hipopotamo, Piscabalu (Cr); N´gua
(Bf)
Porco de mato (Cr);
Cumba fassi, ianol
(Bf)
Santchu de tarrafe
(Cr); Djidébha (Bf)

CARNIVORA

CERCOPITHECINAE
HYAENINAE
VIVERRIDAE

Pan troglodytes verus
Crocuta crocuta
Genetta spp.

CANIDAE
THRYONOMYDAE
HYSTRICIDAE

Canis aureus anthus
Tryonomis swinderianus
Hystrix cristata
senegalica

ARTIODACTYLA

TRAGELAPHINEA

LAGOMORPHA

TUBULIDENTATA ORYCTEROPODIDAE Oricteropus afer
senegalensis

Chimpaze dari (Cr);
Lobo (Cr); Turma (Bf)
Gato lagaria (Cr);
Gunculcati (Bf)
Catcur mango
Farfana (Cr); Fan (Bf)
Porco espinha (Cr);
Tchatchada (Bf)
Timba (Cr); Gadabha
(Bf)

3- CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES
Como base na metodologia aplicada LER, em colaboração dos professores, alunos e a
comunidade em geral nas 5 tabancas do Parque Natural da Lagoa de Cufada (PNLC).
Identificou-se uma diversidade da flora e fauna, e a importância socioeconómico, ambientalecológico e cultura desta biodiversidade para a comunidade local. Ainda pode-se concluir que
este inventário serviu com alicerce de uma longa aprendizagem para os alunos do Parque.
5.1- RECOMENDAÇÕES
 Aprofundar o estudo de utilização das plantas (partes das plantas e formas de
utilização) com os alunos;
 Estudo específico do ciclo reprodutivo dos animais;
 Estudo sobre a interligação dos animais com as plantas;
 Formação no domínio de repovoamento florestal.
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Protocolo de Acordo entre ONG PALMEIRINHA e a Direcção Regional de Educação em
Quinara
Com vista a introdução de conceitos da educação ambiental no curricolo escolar nas escolas
situadas no Parque Natural das Lagoas de Cufada, foi assinado um protocolo de parceria entre
a ONG Palmeirinha e a Direcção Regional de Educação de Quinara nos dias 8 a 10 de
Dezembro de 2014. O protocolo tem como objectivo introduzir temáticas ambientais no
programa escolar em 5 escolas do interior do PNLC; disponibilizar aos estudantes os materiais
pedagógicos; Formar aos professores e desenvolver um programa de capacitação anual e
informações para os alunos. O senhor Nicolau Mendes em representação da ONG Palmeirinha
e o senhor Simão Sambu em representação do Ministério da Educação quem rubricaram o
referido protocolo de parceria. As escolas beneficiariam desta parceria sao: Bubatchingue,
NHala, Lamane, Cubambor, Indjassane, Ponta Rui, Sintcha Tcherno, escola e comunidade Rá
Bubatumbo.
Formação em técnica de produção e valorização dos produtos florestais não lenhosos
A terceira e última actividade de capacitação para a produção dos produtos florestais foi
realizada de 19 de Dezembro de 2014 e 22 de Fevereiro de 2015 nas escolas de Nhala,
Cubambor et Sintchã Tcherno. Participaram na referida formação 50 pessoas. Ao total 4000
garrafas de sumos foram produzidoas nessas escolas, sendo na escola de Nhala: 2000
Garrafs, Lamane:500 Garrafas; Cubambol 250 garrafas. Indjassane 5000 Garrafas e
Bubatchingue 750 garrafas.
Em cada escola existe uma equipa especializada na produção dos sumos naturais, permitindo
a continuidade das actividades da produção nas escolas findo o projecto.
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Prémio para melhores professores-Foram criados prémios para melhor escola que destacou
no domínio de acções da Educação Ambiental. Foi a Escola de Bubatchingue que recebeu o
premio num valor de 50.000 FCFA
Producao de colmeias para os alunos das 5 escolas - Com vista a valorizar os
ecossistemas florestais e produtos das abelhas “mel “ foram construídas e instaladas 30
colmeias nos apiários dos alunos das 5 escolas enquadradas no projecto.
Imagens da instalação das colmeias no Apiário no interior da floresta

Estado das colmeias povoados por abelhas

Seguimento das actividades
Decorreu nos dias 7 a 11 de Janeiro de 2014, nas escolas e tabancas do Parque Natural das
Lagoas de Cufada uma missão do terreno a fim de capacitar os alunos e professores e jovens
em técnica de produção e valorização dos sumos naturais e seguimento das actividades das
mulheres transformadoras de óleo de palma, criadoras de animais de ciclo curto e associação
dos pescadores de Lamane.
Actividades realizadas
Capacitação no domínio da produção de sumos naturais-40 pessoas, entre as quais,
alunos, professores, jovens e guardas do Parque Natural das Lagoas de Cufada participaram
numa sessão de reciclagem em técnica de produção de sumos naturais na Escola Primaria de
Cubambol. Esta sessão foi ministrada pelos técnicos Valério Candete,e Carla Mendes ambos
membros de JUFRA em Bra.
Produções de sumos naturais- Para esta actividade, os formandos compraram 2 sacos de
laranjas num montante de 6000 FCFA e 5 kgs de açúcar num valor de 2000 FCFA e 200 FCFA
de desinfectantes
Investimento-Foi de 10.000 FCFA

20

Produção de sumos de Laranjas: Os formandos produziram durante a sessão de reciclagem
300 garrafas correspondente um montante 75.000 FCFA.
Lucro obtido- O lucro foi de 65000 FCFA depois da venda destes sumos.
Período de conservação de sumos de laranjas-Foram seguidos os critérios para a conservação
de sumos naturais engarrafados. Os 300 frascos foram pasteurizados durante 60 minutos,
conservando-os por um período de 12 meses.
Aquisição de um centro de venda dos produtos florestais não lenhosos-Foram
identificados 02 zonas para a instalação de centro de venda dos produtos florestais. Um centro
de venda será instalado em Fulacunda para receber os produtos produzidos em Fulacunda,
Cubambol e Lamane. Outro centro será instalado na cidade de Buba par receber os produtos
provenientes nas escolas de Nhala, N’Djassane, Bubatchingue e Bubatumbo.O primeiro centro
de venda já foi adquirido e fica instalado na sede da associação de jovens de Fulacunda. Falta
para equipar o referido centro com frigorífico e painéis para começar funcionamento. O
segundo centro de venda, foi garantido provisoriamente pelo Governador da Região de
Quinara, aquando da apresentação de proposta no seu gabinete de Trabalho, hoje 9 de Janeiro
de 2013, pelas 17h30. Segundo o Governador o futuro centro será instalado no novo mercado
de Buba em construção.
A marca de sumos naturais da Região: Quanto a este assunto, o Governador propôs para
que seja feito primeiro o inquérito para saber o produto mais representativo na Região. Só
assim poderá encontrar o nome de marca dos produtos que serão produzidos e
comercializados nos centros e mercados tradicionais-lumes. No que concerne este inventário,
os alunos e professores irão realiza-lo dentro em breve nas suas escolas. Para efeito será
elaborada uma ficha de inquérito com objectivo de facilitar o inquérito.
Identificação de reservas educativas: Os alunos da escola de Lamane realizaram um
passeio ecológico a mata para identificar a futura reserva educativa da escola. Esta actividade
foi realizada no dia 8 de Janeiro de 2014, pelas 9h30, onde foi limitado o espaço da futura
reserva educativa. A área cobre uma superfície de 714 m x 382 m de comprimento e de
largura, respectivamente. Depois deste trabalho, os alunos e professores vão começarão a
fazer inventário das espécies de plantas existentes nessa reserva educativa. Durante a estada
no tereno, foram recenseadas cerca de 100 espécies de plantas que servirão de barreira de
protecção às outras espécies de plantas existentes no interior da reserva educativa. Um livrete
será produzido e publicado pelos alunos e professores das escolas situadas no Parque Natural
das Lagoas de Cufada findo o inquérito. Uma placa será produzida e fixada nessa reserva
educativa
Viveiros de plantas: foram sensibilizados os alunos no sentido de começarem a recolher as
sementes de algumas plantas a fim de aumentar o número de plantas nos seus viveiros. Neste
período, as sementes de pau de conta que são fáceis de encontrar nas matas, contudo alguns
animais as procuram para a sua alimentação Calendário ecológico das árvores frutíferas da
Região: Foi produzido o calendário ecológico das árvores frutíferas na região como forma de
facilitar os alunos na produção de sumos naturais. Com este calendário os alunos passarão a
produzir sumos naturais orientando neste calendário. Por exemplo: o mês de Janeiro, a fruta
mais dominante na Região é a laranja. Entretanto, o aluno, jovem e professores vão
concentrar-se na produção de sumos de laranja.
Equipamentos para processamento dos produtos florestais não lenhosos- 2 máquinas de
capsuladores de garrafas e uma máquina para a produção de etiquetas foram entregues aos
alunos, professores e jovens de Fulacunda com objectivo de facilitar o trabalho no domínio de
valorização dos produtos florestais não lenhosos. Com estes materiais os alunos e professores
já tem condições suficientes para aumentar a produção de sumos naturais em quantidade e
qualidade.
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Outra missao de seguimento realizou-se de 13 a 16 de Junho de 2014 nas seguintes Escolas:
-Escola Lamane;
-Fulacunda;
-Bubatchingue;
-Nhala;
-Bubatumbo.
Termo de referência desta missao visa:
-Avaliar o desempenho das escolas no cumprimento do plano de segunda tranche
-Produzir Relatório Técnico e financeiro do projecto
-Preparar a campanha de repovoamento florestal
Resultados atingidos
A avaliação e seguimento de actividades do projecto foram realizados baseada na seguinte
metodologia.
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Análise do desempenho das actividades programadas através de quadro logico
Actividades
Actividades
Actividades Problemas
Soluções
Lições
programadas
realizadas
não
identificados
propostas
apreendidas
realizadas
Produção de
Produzidos
Criação de Fraca produção
Capacitar as Os alunos e
sumos
sumos naturais postos de
de sumos
mães em
professores
naturais
em 5 escolas
venda de
devido a falta de técnica de
aumentam
sumos em
recursos
produção a
conhecimento
3278 Garrafas
Buba e
humanos
fim de
em técnica de
de 33 cl
Fulacunda
assegurar a
produção de
produzidos e
produção.
sumos
em curso de
naturais
venda nas
tabancas
Criação de
Realizado um
Não
Greve em
Prosseguir a A marca de
Marca de
diagnóstico
concluída a algumas escolas jornada de
sumo natural
sumo natural
para selecção
realização
do Parque
reflexão nas
GUINALA e
de uma marca
da jornada
Natural das
restantes
originaria do
para sumos
de reflexão Lagoas de
tabancas
nome da
produzidos nas nas
Cufada
região de
escolas
tabancas
Quinara
Criada a marca
de sumos
naturais
"GUINALA"
Realização de Realizado um
Restituição Greve dos
Aprofundar o Os alunos e
inventário da
inventário de
do estudo
professores
inventário da professores
flora e da
flora e fauna
em
durante a
flora e da
aprenderam
fauna
em 5 escolas
algumas
realização de
fauna
fazer
tabancas
inventario
inventario da
do projecto
flora e da
fauna através
de método
Levantamento
Ecológico
Rápido (LER),
Preparar a
campanha de
repovoamento
florestal

Identificadas as
áreas para a
campanha de
repovoamento
florestal

O viveiro da
escola de
Lamane foi
destruído por
falta de agua e
pelos animais
daninhos

Recuperar o
viveiro da
escola de
Lamane

Capacitação
em técnica de
produção de
sumos
naturais

Realizada a
capacitação
para os alunos
professores e
guardas em
técnica de
produção de
sumos naturais

Falta de
recursos
humanos para
assegurar a
produção de
sumos nas
escolas.

Realização de

Realizadas

Capacitar as
mães para
assumirem a
produção de
sumos nas
escolas em
benefício
dos seus
filhos
(alunos)
Reprogramar

Duas

Indisponibilidade

Perspectivas

Prosseguir a
produzir sumos
naturais para
comercialização

Prosseguir a
divulgar a marca
de sumos em
todas as
tabancas do
Parque Natural
das Lagoas de
Cufada

Divulgar o
resultado de
inventário em
todas as
tabancas do
PNLC através
de jornada de
reflexão e da
rádio
comunitária
local

O
conhecimento
dos alunos e
professores
em técnica de
criação de
viveiro
aumentado
Os alunos e
professores
sabem
produzir
sumos
naturais

Realizar a
campanha de
repovoamento
florestal na s
reservas
educativas

Conhecimento

Prosseguir a

Capacitar no
futuro breve as
mulheres
transformadoras
dos produtos
florestais não
lenhosos nas
escolas
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cinema e
debate

sessões de
cinema e
debate nas 5
tabancas

Realização de
diagnóstico
sobre a
produção de
óleo de palma
em Nhala

Um diagnóstico
sobre a
produção de
óleo de palma
realizado em
Nhala

Seguimento
de viveiros
escolares em
5 escolas

2500 Litros de
óleo de palma
produzidos e
em curso da
comercialização
Existência de 5
viveiros para
repovoamento
florestal nos
meses de Julho
a Setembro de
2014 nas
zonas
degradadas

sessões de
cinema e
debate não
foram
realizadas

das
comunidades
para participar
nas sessões de
cinema e debate

outras
sessões de
cinema e
debate

Insuficiência dos
homens para
cortar e vender
chabéus às
mulheres
produtoras de
óleo de palma

Realizar
publicidade
na rádio
local para
informar os
cortadores
de chabéus
da existência
de verba
para compra
de cachos
de chabéus
Reforçar o
viveiro da
escola de
Lamane
com novas
sementes

60% das plantas
no viveiro da
escola de
Lamane
desfruídas por
falta de agua e
animais
daninhos

da população
residente em
relação a
gestão durável
dos recursos
florestais
aumentado
O saber e o
saber fazer
das mulheres
em técnica de
produção e
valorização
dos produtos
palmares (óleo
de palma)

sensibilização
no seio da
população
através de
cinema e debate

Identificar no
futuro próximo,
o mercado na
sub-região no
qual as
mulheres
poderão
evacuar os seus
produtos para
comercialização.

Criar novo
viveiro da escola
de Lamane

Conclusões
Das actividades programadas mais de 90% foram realizadas. Este indicador demonstra que
o projecto esta sendo bem gerido. Contudo, existem algumas dificuldades que se não forem
ultrapassadas poderão comprometer as realizações a 100% das actividades programadas
Terceira missão de seguimento aos viveiros das escolas do PNLC
Com objectivo de fazer avaliação sobre estado de desenvolvimento dos viveiros escolares
criados em Julho de 2013 nas escoas de Nhala, Lamane, Bubatchingue, Fulacunda,
Cubambor e N’Djassane, realizou-se de 14 a 17 de Novembrode 2013 uma missão de
seguimento e da avaliação sobre a evolução dos viveiros nas escolas situadas no PNLC.
Resultados atingidos
Construções de viveiros em 5 escolas – Todas as escolas possuem um viveiro,
devidamente vedado com paus ou redes de monofialmento que estão a ser abandonadas
pelo projecto de Pescadores de Lamane financiado pelo PPS.
O viveiro da escola de Nhala produziu 2206 plantas de 10 espécies: cabaceira 500,
farroba 650, pau de sangue 496; palmeiras 276; miséria 250; poilão 20, limão 30, jaca 5,
veludo 5, bissilão 4, pau de conta 4, carvão 1 ; Escola de Lamane: bissilão 487; pau de
sangue 306; mandiple 17, pau de conta 78, cabaceira 118)
O viveiro da Associação de jovens de Fulacunda- produziu 801 plantas de 05 espécies
no viveiro: Pau de sangue 542;Bissilao 103;Veludo 120 e Farroba 36.
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O viveiro da Escola de Bubatchingue-Produziu 1189 plantas de 12 espécies,
nomeadamente, Pau de sangue:325; Pau de conta: 82; Bissilao: 265; Farroba: 115;
Cabaceira: 72; Veludo: 76; Tambarina: 26; Mandjendjen: 12; Poilao: 91; Manpataz: 72; Siti
Malgos: 12, e Goiaba de Lala: 41.
O viveiro da escola de Bubatumbo-Produziu 100 plantas de uma espécie. Trata-se de pau
de sangue. Este viveiro em fase de produção, encontra-se no viveiro de Sene Camara em
Bubatumbo, aguardo a sua transferência para a escola da referida tabanca no mês de
Janeiro de 2014. A produção deste viveiro coincidiu-se no período das ferias e também o
professora da escola encontrava-se doente e teve que ausentar-se na tabanca de
Bubatumbo durante o período da chuva.
O viveiro de escola de N’Djassane: produziu 315, entre as quais Pau conta 17,Bissilao
33;Pau de sangue 17,Forroba 175,Cabaceira 41,Limão 32.
O viveiro da escola de Cubambol produziu 1530 plantas de 5 espécies, nomeadamente,
cabaceira:800; Farroba: 300; Folezinhos:208; Bisilao:206; Pau de conta:16
-Produzido um calendário de período de frutas para transformação de sumos naturais e
compotas
.Premiados 30 alunos com materiais didácticos;
Identificada a marca de sumo de escola de Nhala- Quinara Sumo
Recomendações
-Que seja aumentada a produção de plantas a fim de vendê-las na próxima campanha;
-Que cada aluno apadrinhe 5 plantas onde passará regá-las todos os dias (Um aluno amigo
de 5 plantas);
-Que seja iniciada a produção de sumos naturais e compotas conforme o calendário
ecológico das árvores frutíferas da Região;
-Que sejam providenciados os materiais de transformação e embalagem de sumos naturais
e compotas às escolas a fim de garantir a quantidade e qualidade de produtos florestais não
lenhosos aos consumidores;
-Que seja envolvida a Associação juvenil de Fulacunda no projecto de valorização de
produtos florestais a fim de reforçar os alunos nas suas competências em técnica de
transformação e valorização dos produtos florestais não lenhosos;
-Que seja feito contacto a fim de providenciar um espaço para venda de sumos naturais que
serão produzidos pelos alunos das escolas do PNLC em breve.
Seguimento das actividades-Avaliar a plantação das espécies de árvores dos alunos (taxa
de crescimento e de mortalidade
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Plantações na Reserva Educativa

Na reserva educativa da Escola do Ensino Básico de Nhala com uma área de 5 hectares, 450
árvores foram plantados neste local, segundo fontes da equipa de seguimento a taxa de
crescimento atinge 85% correspondente a 382 plantas do universo plantado, 15% igual a 68
plantas dos quais é dado por mortos. O sistema de monitoria consiste na demarcação de
plantas com uma estaca de cana plantada ao lado de cada árvore, isto para permitir saber se a
planta cresceu ou não na hora de seguimento.
Afirma se que a escolha de estes dois campos prende-se por um simples motivo, quer dizer
durante época colonial a zona era plenamente povoado da múltipla palmeira de cibes e que
foram explorados no final da luta armada para a independência nacional
Resultados:

-a realização de 17 sessões de cinema e debate das 20 previstas nas tabancas do Parque
Natural das Lagoas de Cufada e tabancas periféricas;
-a formação para os alunos, professores e guardas no domínio de ecossistemas florestais e as
técnicas de repovoamento florestal nas matas do Parque Natural das Lagoas de Cufada;
-a realização de uma jornada de reflexão em cada tabanca sobre a valorização dos produtos
florestais não lenhosos;
-a realização da campanha de repovoamento florestal nas matas do Parque Natural das
Lagoas de Cufada.
-a realização de 5 inventários sobre a fauna e flora nas escolas situadas no Parque Natural das
Lagoas de Cufada;
-a criação de 5 reservas educativas nas 5 escolas situadas no PNLC;
-a formação em técnica de transformação dos produtos florestais não lenhosos nas 5 escolas
situadas no Parque Natural das Lagoas de Cufada;
.
-a produção de sumos naturais para consumo e comercialização nos mercados locais;
-a assinatura de protocolo entre a Direcção Regional de Educação e a ONG PALMEIRINHA
para a introdução de Educação Ambiental nos programas escolares nas 5 escolas situadas no
Parque Natural das Lagoas de Cufada;
-a elaboração de protocolo de acesso aos recursos florestais nas 5 tabancas situadas no
PNLC;
- a produção de programas radiofónicos na Rádio Comunitária de Papagaio;
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-a realização de diagnóstico sobre a degustação de sumos produzidos e a criação de uma
marca de sumos produzidos denominada (Guinalá)
-a Produção de suportes visuais de sensibilização e de promoção para o grande público;
-a produção e instalação de 30 colmeias nos apiários dos alunos das escolas situadas no
interior do Parque Natural das Lagoas de Cufada.
- Descrever em que medida os objectivos foram atingidos:
Objectivo
Objectivo Especifico Resultados
Geral
Contribuir na redução da degradação
dos ecossistemas florestais do PNLC,
com vista a melhoria de condição de
vida da população e atenuação das
mudanças climáticas
Objectivo
Especifico
Resultado 1

Indicadores
previstos

Indicadores atingidos

Sensibilizar e mobilizar a população do
PNLC a fim de reduzir a deflorestação
R1: A população 3.000
Pessoas
esta sensibilizada estão
sobre o impacto de
desflorestação nas
zonas do Parque
Natural das Lagoas
de Cufada
20 Professores, 7
guardas e 600
alunos
estão
formados

2000
pessoas
sensibilizadas sobre
impacto
da
desflorestacao

R.1.2 a população
está mobilizada e
participa em acções
concretas a favor da
conservação
da
floresta

5 Inventários de fauna
e
flora
realizados
pelos alunos
Realizada 5 sessões
de jornada de reflexão
sobre
a
gestão
florestal
250
Pessoas
participaram em cada
jornada de reflexão
sobre
a
gestão
florestal
5 Tabancas (Nhala,
Lamane,
Bubatchingue,
Indjassane
e

8 Inventários de
fauna e flora
estão realizados
pelos alunos;
50
Pessoas
participaram em
cada jornada de
reflexão sobre a
gestão florestal
5
Tabancas
decidem
tomar
medidas
para
proteger
suas
florestas
Existe
um
protocolo
de

20 Professores, 7
guardas e 600 alunos
formados sobre os
impactos negativos da
desflorestação
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parceria entre as
5 tabancas com a
Direcção
Geral
das
Florestas
para a protecção
das
suas
florestas
Objectivos
Específicos (2)

Contribuir
para
restaurar zonas de
florestas
degradadas;

+

Objectivos
Específicos
(3):

Contribuir
para
melhor valorizar os
produtos florestais
não lenhosos.

R2.1:Zonas
degradadas
repovoadas
essenciais
autoctonas
ameaçadas
extinção;

10 Hectares de
estão floresta
estão
com repovoados;
10 Viveiros estão
e/ou funcionais
nas
de escolas
envolvidas
no
projecto;
5 Espécies de
árvores
diferentes
em
cada 1 dos 10
viveiros
(50
espécies
de
arvores em 10
viveiros criados.
Uma
zona
repovoada
em
cada uma das 10
tabancas
R.2.2:
reservas 5Reservas
educativas estão
educativas
criadas e geridas criadas e
pelas escolas
reconhecidas
pelo poder
tradicional
5 Hectares de
reservas
educativas
por
escola e geridas
pelos
alunos,
comunidade
e
PNLC
(correspondentes
25 hectares no
total)
R.3.1: os produtos
florestais
não
lenhosos
estão
transformados,
comercializados

5
Produtos
transformados
diferentes (doce
de frutas, sumos
de frutas, mel,

Cubambol)
decidem
tomar medidas para
proteger
suas
florestas.
Um
protocolo
de
acesso aos recursos
florestais
nas
5
tabancas elaborado
10
Hectares
de
florestas repovoadas
nas
matas
de
tabancas do PNLC
6 Viveiros criados em
5 escolas e na vila de
Fulacunda
Mais de 6 espécies de
árvores diferentes em
cada um dos 6
viveiros criados
5 Zonas repovoadas
em cada uma das 5
tabancas

5 Reservas educativas
criadas
e
reconhecidas
pelo
poder local

25
Hectares
de
reservas educativas e
geridas pelos alunos,
comunidade e PNLC

4000 Garrafas de
sumos naturais de
laranja e cabaceira
produzidos
e
comercializados nos
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pelas
populações remédio natural e
residentes
do farinha a base de
parque
produtos
florestais
não
lenhosos)
são
postos a venda
no mercado local
e nas redes de
comércio
equitável activo
na Guiné-Bissau
(Cabaz di Terra,
Tiniguena,
Artisal...).
50
Pessoas
envolvidas
nas
fileiras
de
transformação e
comercialização
dos
produtos
florestais
não
lenhosos.

mercados locais;
;
135 Pessoas
envolvidas nas fileiras
de transformação e
comercialização dos
produtos florestais não
lenhosos.
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- Descrever os benefícios imediatos recebidos pelos participantes e ou comunidade
beneficiaria:
- Descrever os benefícios esperados a longo-prazo:
-Melhoria de condições de vida dos alunos, professores e guardas valorizando os produtos
florestais não lenhosos
-Contribuir na emergência da consciência ambiental no seio dos alunos, professores e a
população em geral.
Desenvolvimentos novos e dificuldades imprevistas no decorrer do projecto:
- O atraso na recepção da última tranche financiado pelo PPS/GEF

-o atraso na elaboração de relatório técnico e financeiro final do projecto
- Não realização de boletim Palmeirinha no decurso do projecto devido a insuficiência da verba
- Medidas de resolução tomada para resolve-los:
-Utilização de fundos de outros projectos para implementação de algumas actividades
-Inclusão de artigos previstos no boletim Palmeirinha no próximo boletim sobre as industrias
extractivas
Observações/Lições aprendidas:
As actividades desenvolvidas neste projecto contribuíram no aumento de conhecimento dos
alunos, professores e guardas em técnica de repovoamento florestal, transformação dos
produtos florestais, técnica de inventário da flora e da fauna e técnica de apicultura melhorada.
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