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1 - Introdução 

O coronavírus (COVID-19) é um vírus recente, identificado em 
Wuhan, China, em 2019, transmitido a seres humanos. Este vírus tem 
provocado muitas perdas, sofrimentos, prejuízos, privações, medo e 
dúvidas, mas é certo que o seu surgimento e a gravidade e extensão 
dos seus impactos se associam ao modo que a humanidade, por meio 

dos seus distintos e desiguais actores, vem tratando as questões da saúde, da 
relação com o meio ambiente e das interacções sociais.  

Na Guiné-Bissau, os primeiros casos foram registados no dia 25 de Março de 2020. 
Até à data presente foram confirmados 2662 casos positivos e registados 47 
óbitos. A dinâmica de transmissão rapidamente atingiu as comunidades.  

É neste contexto que a Educação e Comunicação Ambiental deve jogar o seu papel 
no mundo, e em particular no nosso país, depois da pandemia COVID-19. Qual será 
o nosso consumo? E a nossa economia ambiental? Como as nossas cidades serão 
organizadas? Como será a produção de alimentos? Como protegeremos a 
biodiversidade? De que maneira nos relacionaremos com a natureza não humana? 
E entre nós, humanos, como será nossa interacção? E o futuro da educação? E o da 
educação ambiental, após a pandemia da COVID-19?  

A ONG Palmeirinha é considerada uma organização que contribui para o reforço da 
consciência ambiental no seio das comunidades dentro e fora das Áreas 
Protegidas. É no contexto da pandemia que deve assumir a sua responsabilidade 
de construir propostas alternativas e caminhos para um futuro mais saudável, 
ambientalmente equilibrado e socialmente justo. 

O presente relatório vai descrever as actividades desenvolvidas ao longo do ano 
2020, assim como as dificuldades, as recomendações, o fund raising, as 
comemorações, as datas importantes para a sensibilização da preservação do 
ambiente e as perspectivas para o próximo ano 2021. 

 A nossa missão é informar, comunicar e educar a sociedade guineense, os 
decisores políticos, o sector privado para que utilizem, de forma durável, os 
recursos naturais, nomeadamente, os da biodiversidade, assegurando uma 
mudança de atitudes e comportamentos que atentem contra o ambiente nas Áreas 
Protegidas e periféricas, contribuindo para a valorização desses mesmos recursos 
e a conservação do património natural e cultural em benefício das gerações 
presentes e futuras.» 
    A nossa visão se baseia numa política do ambiente virada para a conservação e 

utilização racional dos recursos naturais na qual o cidadão é chamado a participar pelo 

que a sua acção tende a ser assumida e equivaler-se às do Estado. 

  Os nossos valores são a defesa do ambiente e a participação do cidadão na 

conservação dos recursos naturais e a biodiversidade de forma sustentável para gerações 

presentes e futuras. 
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2 - Comemoração do Aniversário da ONG Palmeirinha 

A ONG Palmeirinha assinalou, no dia 22 de Janeiro de 2020, os 16 anos sobre a sua 
criação, com mais um dia da organização. Contudo, devido à pandemia COVID-19, o 
evento não pode ser celebrado. No seu lugar, o Director Executivo produziu uma 
nota de Imprensa que foi difundida pelas rádios parceiras (Rádios comunitárias, 
privadas e comerciais). A mensagem foi a seguinte: 

«A ONG Palmeirinha é uma organização sem fins lucrativos, criada em 2004 e tem 
como missão principal informar, comunicar e educar a sociedade guineense, os 
decisores políticos, o sector privado para que utilizem, de forma durável, os 
recursos naturais, nomeadamente, os da biodiversidade, assegurando uma 
mudança de atitudes e comportamentos que atentem contra o ambiente nas Áreas 
Protegidas e periféricas, contribuindo para a valorização desses mesmos recursos 
e a conservação do património natural e cultural em benefício das gerações 
presentes e futuras.» 

3-Comemoração do Dia Internacional das Zonas Húmidas (02.02.2020) 

Este ano foi comemorado o Dia Internacional das Zonas Húmidas na Cidade de 

Bissau, concretamente no Parque de Batonha. 

O acto começou com uma marcha que partiu da Casa de Antigos Combatentes, 

percorrendo a rua que liga a volta da cidade de Bissau, considerada zona húmida e 

que está “invadida” por construções de infraestruturas ou armazéns. A cerimónia 

deste evento foi presidida pela ex-secretária de Estado do Ambiente e da 

Biodiversidade. 

4-Comemoração do Dia Internacional das Aves (12.05.2020) 

A comemoração do Dia Internacional das Aves, que se realiza anualmente no nosso 

país, devido à pandemia de Coronavírus e à declaração de Estado de Emergência, 

foi realizada com algumas dificuldades nas zonas costeiras da Guiné-Bissau, em 

colaboração com as 

instituições vocacionadas para 

a conservação e a protecção 

destas espécies. Neste dia, 

foram organizados debates 

radiofónicos, nos quais 

participaram os parceiros 

deste projecto. Os debates 

tiveram lugar nas rádios 

privadas de Bissau, tais como a 

Rádio Sol Mansi e Rádio 

Pindjiguiti, em cadeia com as 

rádios comunitárias de Djan 
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Djan em Bubaque Okinka Pam Pam.  

5-Comemoração do dia Internacional das Tartarugas marinhas 

O forte uso tradicional das tartarugas marinhas pelas comunidades locais, as 

capturas internacionais e incidentes causadas pela actividade da pesca e 

degradação dos habitats de nidificação tem colocado em risco a existência destas 

espécies na Guiné-Bissau (Castro et al .2018). É nosso objectivo reforçar e 

consolidar a conservação das tartarugas na Guiné-Bissau, em particular nos 

Bijagós, dada a importância deste sítio para a reprodução das várias espécies de 

tartaruga, em particular da tartaruga verde. 

A comemoração do dia 16 de Junho teve o seu palco este ano na cidade de Bissau 

(capital do país), englobando os seguintes bairros: Alto de Bandim, Chão de Papel, 

Cuntum Madina e Zona 7, por serem bairros onde vive um grande número de 

pescadores nacionais, nomeadamente nativos das ilhas Bijagós, em cujas 

comunidades se nota um elevado consumo de carne de tartaruga.  

Para melhor sensibilizar a população de Bissau sobre a importância social, 

económica e ambiental das tartarugas marinhas, o evento teve lugar na Rotunda de 

Baiana, passando pela Avenida dos Combatentes da Liberdade, Espaço Verde, 

culminando no mercado de Bairro Militar. Em cada paragem, foram disseminadas 

as mensagens sobre a importância ecológica, social e económica – Ecoturismo - das 

tartarugas marinhas e as ameaças que pesam sobre estas espécies devido à acção 

humana. Assim, foi distribuído o boletim Palmeirinha, cujo tema principal versava 

sobre as tartarugas marinhas e cujo título era: “Descobre a incrível vida e as 

maravilhosas viagens das tartarugas marinhas!”. Ainda foram distribuídas 

máscaras e foi exibido um vídeo sobre as tartarugas através de um ecrã gigante 

fixado numa viatura. Colocou-se também um outdoor na avenida principal da 

Cidade de Bissau para o grande público. O evento foi acompanhado da encenação 

de lavagens das mãos com água e sabão ou a desinfeção das mãos com álcool ou gel 

desinfectante, como forma de sensibilizar as populações para as medidas de 

prevenção do Coronavírus. Durante sete dias, a Televisão da Guiné-Bissau passou 

mensagens sobre as tartarugas marinhas em forma de spot, através de microfilmes 

produzidos pelo IBAP, de forma a abarcar o grande público da capital.  

Em suma, este evento permitiu sensibilizar cerca de mil pessoas sobre a 

importância social, económica e ecológica das tartarugas marinhas. Permitiu, 

ainda, a produção e a distribuição gratuita de folhetos informativos para 

quinhentas pessoas sobre como proteger-se contra a COVID-19. Foi também 

divulgado um spot sobre a lei que proíbe a captura das tartarugas e os seus ovos 

para alimentação, emitido pelas 27 Rádios (privadas de Bissau e comunitárias), 

com 2 saídas por dia durante 15 dias, totalizando 810 saídas. Foram distribuídos 

150 exemplares do boletim Palmeirinha sobre as tartarugas marinhas pelo público 

leitor desta revista. 
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6-10 Sessões de cinema e debate realizadas 

A sessão de cinema e debate é uma inovação pedagógica que consiste em projectar 

num ecrã um filme sobre um problema ambiental para que os participantes 

possam identificar a causa e a consequência do mesmo para a vida na Natureza e 

contribuírem com a resolução do mesmo, através do debate e da apresentação de 

sugestões. 
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Assim sendo, e durante este ano findo, a ONG Palmeirinha, em colaboração com os 

seus parceiros de desenvolvimento comunitário, realizou 10 sessões de cinema e 

debate nas Áreas Protegidas da Guiné-Bissau, com diferentes temáticas. Os temas 

foram os seguintes:  

Tema 1: O impacto dos fogões melhorados na redução do consumo de lenha e na 

redução do esforço físico das mulheres e raparigas que procuram lenha para a 

cozinha e na redução de lesões nos olhos; 

Tema 2: Microfilmes sobre a importância social, ecológica e económica das 

tartarugas marinhas; 

Tema 3: O papel dos tarrafes nos ecossistemas costeiros; 

Tema 4: O impacto das alterações climáticas no tecido social, económico e 

ambiental; 

Tema 5: A produção de sal solar, amigo da Natureza;  

Tema 6: Técnicas de construção de fogões melhorados de cantina escolar. 

Estas actividades contribuíram para o aumento de conhecimentos dos grupos 

alvos e beneficiários em relação aos temas animados. Por exemplo, os beneficiários 

já sabem qual o papel dos mangais na alimentação, na reprodução dos peixes, 

como refúgio dos animais e na protecção da costa contra a erosão. Por outro lado, 

os participantes foram munidos de conhecimentos sobre o impacto da introdução 

de fogões melhorados na cozinha, permitindo reduzir o consumo de lenha e a lesão 

nos olhos das mulheres e raparigas na cozinha, assim como na redução do esforço 

físico na procura de lenha. 

Contribuiu, ainda, para o aumento de conhecimentos sobre as causas e 

consequências da Alterações Climáticas no tecido social, económico e ambiental, 

principalmente com as inundações, a destruição de habitações e os acidentes 

causados pelas Mudanças Climáticas. 

As mulheres conheceram uma nova técnica de preparação de sal solar, amigo da 

Natureza, evitando a pressão sobre as florestas e as lesões nos olhos das mulheres 

através do fumo.   
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7-Promoção das iniciativas locais nas Áreas Protegidas 

As iniciativas locais nas Áreas Protegidas garantem a geração de empregos, a 

dinamização da economia, a melhoria da qualidade de vida, permitindo a 

colaboração das populações locais na conservação, gestão e utilização durável dos 

recursos naturais e da biodiversidade existentes nas Áreas Protegidas. É neste 

contexto que a ONG Palmeirinha e os seus parceiros de desenvolvimento 

desenvolveram algumas iniciativas nas seguintes Áreas Protegidas: 

A.2.8 R2.4: Capacitação das mulheres em técnica de transformação e 

valorização dos produtos florestais não lenhosos 

A transformação e valorização dos produtos florestais não lenhosos e agrícolas 

visam aumentar a produção de qualidade para o consumo, a conservação dos 

mesmos a curto e médio prazo e a garantia da segurança alimentar no seio da 

população local.  

É neste contexto que a ONG Palmeirinha, em colaboração com a Direcção do 

Parque Nacional de Dulombi, realizou, nos dias 16 a 19 de Janeiro de 2020, uma 

sessão de capacitação no domínio da transformação dos produtos florestais não 

lenhosos para os membros das duas associações de mulheres hortícolas.  

Participaram nesta sessão de capacitação 100 mulheres, repartidas em dois 

grupos. Foram produzidas 557 garrafas de sumos de diferentes sabores: sumos 

naturais de cabaceira, farroba, limão, ondjo, tambarina e 64 frascos de calda de 

tomate.  

Esta capacitação permitiu às mulheres aumentar os seus conhecimentos em 

técnica da transformação e valorização dos produtos florestais não lenhosos e 

agrícolas. 

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

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

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

Bissau.  
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                     Processo de pasteurização de sumos naturais 

 
 

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

 

Com o objectivo de valorizar os 

produtos das abelhas (mel, 

cera, própolis), através do 

processo de decantação e 

embalagem de mel, foi 

construída uma melaria na 

tabanca de Cuntabani. É neste 

centro que será processado e 

embalado o mel proveniente 

das outras tabancas que 

beneficiaram deste projecto. A 
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escolha desta tabanca para a construção da melaria partiu do consenso de todos os 

beneficiários, na medida em que a tabanca Cuntabani fica no centro de todas as 5 

tabancas beneficiárias do projecto.  

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

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

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

Samaro, Campate, Quirafo e Cansonco. Esta actividade permitiu acolheitar 40 kgs 

do mel em 17 colmeias, como indica a tabela. 

Tabela Nº09 Extracção do mel 

Nº Tabancas 
Colmeias 

Instaladas 
Colmeias 
Povoadas  

Quant/kg 

01 Cuntabane 10 04 08 kgs 
02 Campate 10 08 02 23/kg de mel 
03 Samaro 

10 02 08 
1,5/kg de 

mel 
04 Quirafo 

10 02 08 
4,5/kg de 

mel 
05 Cansonco 10 01 09 03/kg de mel 
TOTAL GERAL 50 17 33 40kg de mel 

 

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

As duas (2) prensas fornecidas à associação de mulheres de Candama durante a 
vigência do projecto permitiu aumentar a produção de óleo de palma em 
quantidade e em qualidade, e contribuiu para a redução de esforços físicos das 
mulheres durante a preparação e transformação deste produto para o consumo e 
comercialização. A produção dos dois anos (2019/2020) foi de 21.120 Litros, 
correspondentes 20.004.000 FCFA (Vinte Milhões e Quatro Mil Francos). Este 
montante, segundo uma das testemunhas da associação de mulheres: “O dinheiro 
proveniente da venda deste produto será investido na educação dos nossos filhos, 
outro será destinado para a aquisição dos bens de primeira necessidade para o 
consumo familiar, para a compra de roupas e medicamentos para as nossas 
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famílias”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela nº8: Produção de óleo de palma 2019  

Ano 
Mulheres 

enquadrada
s 

Produção 
anual  

Bidões de 
20L 

Preço Unit. 
em FCFA 

Total em  

FCFA 

2019 72 
11.160 L 

 
568 900/Litro 10.044.000 

2020 72 
9.960 L 

 

 

498 
1.000/Litro 9.960.000 

Total   21.120 L 1066  20.004.000 
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8-Parque Nacional de Cantanhez/Parque Natural das Lagos de Cufada 

«O aquecimento global é, hoje, o maior desafio da humanidade. As acções da 

população contribuíram para que a temperatura média mundial na superfície 

tenha aumentado significativamente e o impacto da mudança climática já é sentido 

em todo mundo, conforme o Painel Intergovernamental sobre Mudanças 

Climáticas (IPCC)» - afirmou Kurz.  

Com o Acordo de Paris, os países comprometeram-se a mudar de comportamento 

de forma a manter o aquecimento global bem abaixo de 2°C, mas essa meta não 

será atingida sem a contribuição do setor das florestas e dos mangais. É neste 

sentido que o projecto «Protecção e Restauração de Mangais e Paisagem produtiva 

para fortalecer a segurança alimentar e mitigar as mudanças climáticas», num dos 

seus componentes, elegeu a capacitação e o aumento de conhecimento das 

comunidades na introdução de novas tecnologias para reduzir a degradação das 

florestas e mangais utilizadas pelas comunidades locais a fim de satisfazerem as 

suas necessidades básicas. Assim sendo, com vista à redução dos esforços físicos 

das mulheres na cozinha das zonas do projecto e nas escolas situadas nas mesmas 

comunidades, a preservação dos ecossistemas florestais e mangais nessas 

localidades através da introdução e utilização de fogões e a eliminação progressiva 

de fogões tradicionais, ou seja, do fogão de 3 pedras, a ONG Palmeirinha, em 

parceria com o IBAP, UICN, AD e Tininguena, desenvolve ao longo da vigência do 

projecto a construção de fogões melhorados, a capacitação dos professores e 

membros de comunidades e escolas, a introdução de fogões melhorados na 

cozinha e a disseminação de mensagens, através de sessões de cinema e debate, 

sobre o impacto destes protótipos para a saúde humana, dos ecossistemas 

florestais e na conservação da biodiversidade. 

9-Sessão de capacitação dos multiplicadores de fogões melhorados em Cadique 

Nalu, Cadique Maila e Caboxanque  

Com vista a aumentar os conhecimentos aos multiplicadores de fogões melhorados 

nas zonas de intervenção do projecto «Proteção e Restauração de Mangais e 

Paisagem produtiva para fortalecer a segurança alimentar e mitigar as mudanças 

climáticas», a ONG Palmeirinha realizou uma sessão de capacitação em técnica de 

preparação da massa e construção de fogões melhorados para 40 pessoas das 4 

comunidades supracitadas, de 26/11/ a 09/12/2020. Após a capacitação, foram 

construídos e utilizados 36 fogões melhorados. 
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Foto nº 05: Manipulação da massa e controlo da agua 

(Cadique Nalu) 
Foto nº 06: Distanciamento entre as panelas 

(Caboxanque) 

Foto nº 01: Entrega dos materiais para construcão de 

fogões melhorados na tabanca de Cadique Nalú 

Foto nº 03: Capacitação em técnicas de preparação da 

massa na tabanca de Djabada-Porto 

Foto nº 04: Capacitação em técnicas de preparação da 

massa na tabanca de Enxude 

Foto nº 07: Início da construção de fogão (Cadique 

Nalú) 

Foto nº 08: Final da construção de fogão (Cadique 

Nalú) 
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Foto nº 11: Ensaio dos fogões construidos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela Nº01: número de capacitados por tabanca  

 

Temática Tabanca 
Participantes 

Total 
Homens Mulheres 

Construção de Cadique Nalú 06 04 10 

Foto nº 09: Abertura de bocas Foto nº 10: Fogão com abertura da boca concluida  

Foto nº 13: Ensaio do fogão 
Equipa dos multiplicadores (tabanca de Cadique Nalu) Foto nº 14: Equipa dos multiplicadores (tabanca 

de enxude) 



16 
 

Fogões 

melhorados 

Cadique Maila 05 05 10 

Caboxanque 07 03 10 

Preparação da 

massa 

Enxude 08 02 10 

Djabada Porto 11 0 11 

Total Geral 37 14 51 

Tabela Nº02: Número de fogões construídos por tabanca  

Tabanca 
Número Fogões Construídos   

Uso familiar Cantina escolar Total  

Cadique Nalú 11 1 12 

Cadique Maila 11 1 12 

Caboxanque 11 1 12 

Total 33 3 36 

 

  Tabela Nº03: Lista dos materiais doados aos multiplicadores de fogões 

melhorados 

iten Data de entrega Tabanca Material Quantidade 

1 27/11/2020 Cadique Nalú 

Carinho-de-
mão 

1 

Enxada 1 
Balde  1 

Catana 1 

2 30/11/2020 Cadique Maila 

Carinho-de-
mão 

1 

Enxada 1 
Balde  1 

Catana 1 

3 03/11/2020 Caboxanque 

Carinho-de-
mão 

1 

Enxada 1 
Balde  1 

Catana 1 

4 07/12/2020 Djabada Porto 

Carinho-de-
mão 

1 

Enxada 1 
Balde  1 

Catana 1 

5 08/12/2020 Enxude 

Carinho-de-
mão 

1 

Enxada 1 
Balde  1 

Catana 1 
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10-Campanha de restauração dos mangais nas tabancas de Elia, Bolol e Djobel 

Na Guiné-Bissau, os mangais estão sendo restaurados em boa parte em bolanhas 
abandonadas de várias maneiras. Para além do método clássico de plantar os 
propágulos, outro método é a Regeneração Natural Assistida (RNA). O Parque 
Natural dos Tarrafes do Rio Cacheu é um dos primeiros locais a experimentar esse 
método revolucionário de restauração de mangais. É talvez um dos métodos mais 
baratos e eficazes de restauração de mangais. O sistema é novo e consiste em 
melhorar a entrada e drenagem de água doce e salgada nos sítios alvo, através da 
abertura estratégica de brechas nos antigos diques de cintura para facilitar a 
lixiviação dos solos e para permitir o acesso aos propágulos das rizophora e 
sementes das avicenia e languculária. 
Antes do início da campanha de restauração dos mangais, a direcção do projecto, 
em colaboração com os parceiros implementadores do projecto (ONG Palmeirinha, 
AD, GPC, CIPA), realizou uma sessão de capacitação em técnicas de plantação e 
restauração dos mangais para as comunidades de Elia, Bolol e Djobel nos dias 19 a  
27 de Setembro de 2020. 
A capacitação tinha como objectivo aumentar os conhecimentos aos formandos 
sobre a técnica de restauração do ecossistema do mangal para uma utilização 
durável dos seus recursos pelas comunidades residentes. Por exemplo, a pesca, a 
colecta de moluscos e a cresta de mel para a subsistência das comunidades locais e 
a protecção das infra-estruturas costeiras (diques, casas, estradas, etc.). 
Após a capacitação das comunidades, seguiu-se a campanha de repovoamento do 
mangal. Para facilitar e motivar a participação das comunidades, a coordenação do 
projecto entregou a cada comunidade os seguintes materiais de trabalho:18 pás 
quadradas, 18 catanas: 6 por cada tabanca; 90 sacos vazios, sendo 30 por cada 
tabanca; equipamento desportivo para jovens (3 conjuntos de equipamentos, entre 
os quais: camisolas, calções e meias e 6 bolas; duas por cada tabanca), máscaras. 
 

3.3. Actividades de plantação e regeneração 

 
Em Bolol, Djobel e Elia, tabancas de intervenção do projecto da zona norte, foi feita 
a primeira campanha de plantação de tarrafes nos campos identificados e 
periodizados juntamente com as comunidades. 
 

3.3.1. Tabanca de Bolol 

 
Na tabanca de Bolol, a plantação cingiu três bolanhas. A plantação foi feita com os 
propágulos de rizophora, no intuito de proteger o dique de cintura que rebenta 
todos os anos. Houve uma participação activa da comunidade, sobretudo a camada 
juvenil, num total de 58 pessoas no primeiro dia (19/09/2020). 
 
No segundo dia (20/09/2020), dividiram-se os participantes em duas equipas: 
uma equipa (24 pessoas) trabalhou na bolanha de regeneração natural assistida, 
que foi objecto de priorização, e outra equipa (25 pessoas) trabalhou num outro 
campo anexo, no repovoamento de rizophora. 
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A bolanha em que foi feita a regeneração natural assistida tem uma área de 1.89 ha 
e as repovoadas têm, 0.46, 0.61 e 1.80 ha respetivamente.   
 
Nas bolanhas repovoadas, utilizou-se 6.333 propágulos de rizophora, escolhido e 
selecionado pela comunidade, com o apoio e a orientação do guarda do parque. 
 

3.3.2. Tabanca de Djobel 

 
No dia 22/09/2020, na tabanca de Djobel, a plantação foi feita numa única 
bolanha, com a participação de 49 pessoas vindas de diferentes bairros da tabanca 
e de diferentes camadas etárias, incluindo idosos, jovens e crianças. 
 
Os propágulos foram recolhidos dois dias antes e no próprio dia de plantação e a 
seleção foi feita pela comunidade sob orientação da equipada missão. Repovoaram 
no total 7.053 propágulos de rizophora, com uma área que corresponde a 6.55 ha.  
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O objetivo da plantação nesta bolanha foi proteger as casas que se encontram em 
todo o território e que estão ameaçadas pela subida da água do rio. 
 

3.3.3. Tabanca de Elia 

 
No dia 25/09/2020, na tabanca de Elia, a plantação foi feita numa bolanha 
degradada e abandonada há já algum tempo e que tem fronteira com uma bolanha 
onde a comunidade ainda cultiva o arroz, pois essa plantação pode proporcionar 
no futuro proteção a essa bolanha. Nela participaram 69 pessoas e plantaram no 
total 6.420 propágulos de rizophora que corresponde a uma área de 2.21 ha. 
 
O segundo dia, 26/09/2020, foi o dia da regeneração natural assistida, que foi feita 
numa bolanha identificada no quadro de projecto, a qual tem uma área de 22.9 ha. 
Participaram 46 pessoas na abertura de brechas no dique de cintura à volta da 
bolanha e foram feitas mais de 2 dezenas de brechas. As dimensões foram de 2 
metros a 1 metro de largura, dependendo da coincidência com canais naturais. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
De um modo geral, em todas as bolanhas, o sistema de plantação estabelecido foi 
sistemático, com o espaçamento adotado de 1.5 metros entre fileiras e 2.0 metros 
entre plantas. 
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Quadro recapitulativo dos trabalhos de plantação de tarrafes da zona norte 

 

Tabancas 
Propágulos 
plantados 

Área 
repovoadas 

(ha) 

Área da 
RNA (ha) 

Total 
área 
(ha) 

Bolol 6.333 2,87 1,89 4,76 
Djobel 7.053 6,55  6,55 
Elia 6.420 2,21 22,90 25,11 
Total 19.806 11,63 24,79 36,42 

 

3.4. Educação ambiental e animação 

 
Em todas as tabancas envolvidas foi exibido um filme relacionado com a 
problemática ambiental, especificamente sobre a importância dos tarrafes e do uso 
de propágulos, sobre as alterações climáticas. O filme foi produzido no âmbito do 
projecto Arroz & Mangal. Houve uma participação activa das comunidades e, 
depois da projeção do filme, abriu-se o debate à volta da temática, com troca de 
ideias entre o animador e a comunidade local. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Os trabalhos de educação ambiental e animação foram conduzidos pelo técnico da 
ONG Palmeirinha Isnaba Posto Merba e contaram com o apoio de Santos Mendes, 
um dos Guarda do Parque Natural dos Tarrafes do Rio Cacheu. 
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11- Produção de Programas e spots  de rádio 

A educação pública, a mudança de comportamentos e atitudes e a mobilização 

social para os direitos da criança consubstanciam a estratégia de apoio aos 

programas do UNICEF, devendo ser efetuada de forma constante e coerente. Assim, 

a informação, formação e a comunicação constituem ferramentas chave para a 

mudança de atitudes e comportamentos, movimenta massas e detém uma enorme 

responsabilidade social. Nesse sentido, a parceria entre a UNICEF e a ONG 

Palmeirinha, enquanto organização relevante com responsabilidade social, 

contribuirá fortemente para a melhoria das condições de sobrevivência, protecção 

e desenvolvimento da criança nas regiões do país. 

Foi neste contexto que a UNICEF rubricou um protocolo de parceria entre as 25 

rádios comunitárias, privadas e comerciais situadas nas regiões e no Sector 

Autónomo de Bissau, através da ONG Palmeirinha, para a promoção das 16 

Práticas Familiares Essenciais (PFE), as competências parentais em educação e as 

normas sociais, a nível comunitário e familiar. 

Os conteúdos desta parceria articularam-se em torno dos seguintes programas: (1) 

A imunização; (2) A prevenção da desnutrição;(3) O  acesso à educação; (4) A 

aprendizagem; (5) A protecção contra a violência; (6) O casamento infantil; (7) O  

registo de nascimento; (8) A livre defecação ao céu aberto e (9) A pandemia de 

Coronavírus. 

12-Campanha de sensibilização sobre a COVID-19 

O Coronavírus (2019-nCoV) é um vírus recente, identificado em Wuhan, China, no 

ano 2019, transmitido aos seres humanos e têm-se registado casos suspeitos e 

confirmados em outros países, tais como da Américas, Ásia, Europa e África. Os 

sintomas são semelhantes a outras infecções por vírus respiratórios emergentes 

em 2002: Coronavírus da Síndrome Respiratória Aguda Severa (SARS-CoV); em 

2009: influenza H1N1; em 2012: Coronavírus da Síndrome Respiratória do Oriente 

Médio (MERS-CoV). Os sintomas são febre, tosse, cefaleias, insuficiência 

respiratória, mal-estar, dores de garganta, com período de incubação de 2 a 14 

dias. As precárias condições de higiene e de saneamento do meio, os mitos e as 

crenças tradicionais, aliadas a fracas medidas de prevenção e de resposta e a fraca 

coordenação dos vários actores contribuem para o ressurgimento de surtos da 

cólera e favorecem a sua expansão pelo território nacional. 

 Na Guiné-Bissau, até à data presente, foram confirmadas cerca de 2662 pessoas 

infectadas pela COVID-19, com 47 óbitos. Durante este período da crise 

humanitária, as Rádios Comunitárias (20) e Comerciais de Bissau (5) realizaram 

entre Janeiro a Dezembro de 2020, as seguintes actividades: 
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13-Capacitação dos jornalistas e líderes religiosos, poderes tradicionais e 

curandeiros sobre as medidas de prevenção e comunicação para mudança de 

atitudes e comportamentos em relação À COVID-19 

Para atingir os resultados destas sessões de capacitação e da informação, foram 

adoptadas as seguintes estratégias: 

-Reuniões de advocacia ao nível setorial com as autoridades tradicionais (régulos), 

curandeiros tradicionais, religiosos, administradores e responsáveis das áreas de 

saúde (RAS); 

-Encontros e/ou reuniões de meio dia, para informar e solicitar a participação e o 

engajamento de líderes tradicionais e religiosos, rádios comunitárias, curandeiros 

tradicionais no combate ao coronavírus. 

Durante os encontros, foram abordados ao pormenor as seguintes questões 

essenciais à COVID-19: O que é o coronavírus? Como identificar os riscos do 

coronavírus? Quais são os sinais e sintomas da infeção? Como posso saber que não 

estou infetado? Como é que os seres humanos são infetados pelo vírus? Podemos 

evitar esta doença? Existe vacina contra o coronavírus? O que posso fazer para 

ajudar a parar ou conter a propagação? Um doente ou pessoa suspeita de estar 

infectada com o coronavírus pode viajar? Como estabelecer as parcerias dinâmicas 

ao nível local/ tabanca para uma maior sinergia e uma melhor coordenação? 

As sessões de “djumbais” decorreram nas sedes sectoriais e contaram com a 
participação de 753 pessoas, sendo as discussões centradas e orientadas na 
consciencialização, mobilização e responsabilização social que envolve os 
principais atores, no âmbito dos esforços da prevenção da COVID-19. As sessões, 
traduziram-se no conhecimento (informação), consciencialização, 
comprometimento e engajamento dos líderes pelo cumprimento e respeito das 
medidas de prevenção recomendadas pelas estruturas sanitárias. 
Os sinais, os sintomas e os modos de transmissão suscitaram questões de 

esclarecimentos por parte dos participantes em todas as localidades. Os 

facilitadores, com o apoio dos supervisores, técnicos de saúde e responsáveis das 

áreas sanitárias, facultaram respostas detalhadas às questões levantadas, nos 

moldes aqui em referência:  

- o período de incubação, ou seja, o tempo entre a infecção e o aparecimento de 

sintomas, varia de 2 a 14 dias; 

- o início súbito de febre, fraqueza intensa, dor muscular, dor de cabeça e dor de 

garganta são os sinais e sintomas típicos; 

- há outras doenças que têm sintomas muito semelhantes ao coronavírus, tais 

como gripe (constipação), a malária e outras febres virais; 
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- os sintomas descritos acima podem ser devidos a outras doenças e, portanto, 

recomenda-se a ida a um posto de saúde para a realização de testes e exames de 

laboratório; 

- o contágio propaga-se pelo ar ou por contacto pessoal com secreções 

contaminadas, como: gotículas de saliva, espirro,tosse, catarro, contacto pessoal 

próximo, como toque ou aperto de mão, contacto com objectos ou superfícies 

contaminadas, seguido de contacto com a boca, nariz ou olhos; 

- como ainda não há tratamento nem cura, a única maneira de reduzir a 
propagação da infecção e mortes é aumentar a consciencialização sobre os fatores 
de risco e o cumprimento das medidas de proteção individual. 
 
14-Reforço da capacitação dos jornalistas das rádios comunitárias, privadas e 
comerciais 

 
As rádios comunitárias desempenham um papel fundamental para a melhoria das 
condições de vida das populações. O facto de ser um meio de comunicação 
especialmente destinado à população local, em que se utiliza a língua local e se 
disseminam os costumes locais através de profissionais locais, faz com que a 
informação transmitida tenha uma maior aceitação.  
 
A proximidade que as emissões de rádio estabelecem com as populações, assim 
como a compreensão e até o envolvimento das populações em determinados 
programas produzidos e emitidos, conferem-lhes uma importância e prestígio no 
quotidiano das populações.  
Torna-se, por isso, pertinente e até indispensável que a UNICEF colabore com as 
rádios comunitárias, através da ONG Palmeirinha, servindo de canal apropriado 
(mais próximos da população), para a transmissão de mensagens, com o intuito de 
gerar uma mudança de comportamento em relação aos temas prioritários de 
grande impacto na redução da mortalidade infanto-juvenil. 
Deles destacamos a prevenção da cólera, através da promoção de boas práticas de 
higiene, como a lavagem das mãos nos cinco momentos mais críticos, a protecção e 
promoção dos direitos (registo, MGF, tráfico,…), a utilização de mosquiteiros 
impregnados para as crianças menores de cinco anos e para as grávidas e a 
prevenção da COVID-19. 
Assim, durante 7 dias, a UNICEF, em colaboração com a Secretaria de Estado de 
Comunicação Social e a ONG Palmeirinha, realizou um  mini-atelier de capacitação 
com os radialistas comunitários, para proporcionar-lhes o conhecimento e o 
complemento técnico-prático de iniciação ao jornalismo radiofónico, através do 
desenvolvimento de competências no âmbito do saber-fazer o jornalismo em 
termos práticos que potenciem as condições de integração profissional na rádio. 
Por outro lado, esta acção de formação visou dotar os formandos com as 
competências para seleccionar, escrever e editar os diversos géneros jornalísticos, 
de acordo com a linguagem e o estilo do meio rádio. 
Foram capacitados 68 profissionais dos médias (rádio, jornais e a TGB)  sobre os 

seguintes conteúdos: Ética e deontologia profissional; Abuso e exploração sexual; 

Média e os direitos das crianças; Noção básica do jornalismo - principais géneros 
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jornalísticos: informação, notícia e reportagem; Noticiabilidade de acontecimentos; 

Técnicas de recolha informação; Fontes de informação; Produção de programas de 

rádio, exercício prático de terreno: géneros jornalísticos com destaque sobre como 

tratar assuntos da criança nos médias e estrutura do programa de cooperação da 

UNICEF e o governo da Guiné-Bissau. 

No final do atelier foram: 
- revistos e adoptados instrumentos de monitoramento, nomeadamente; a grelha 
de programação, caneva para relatórios (rádio e ONG) e o formato do guião do 
programa de rádio; 
- produzidos 8 programas de rádio, de 15 a 20 minutos em média, ou seja, 1 
programa por cada um dos 8 resultados-chave para a criança (KRC/RCC), 
enquanto produto para os médias;  

 RCC 1 - Prevenção de desnutrição; 
 RCC 2 - Imunização/vacinação de rotina; 
 RCC 3 - Acesso à educação; 
 RCC 4 – Aprendizagem; 
 RCC 5 - Protecção contra a violência/FGM; 
 RCC 6 - Casamento Infantil; 
 RCC 7 - Registo de Nascimento;  
 RCC 8 - Livre de Defecação ao Céu Aberto. 
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Lista nominal das rádios parceiras 

 Sector Autónomo de 
Bissau 

Região de Gabu Região de Cacheu Região de Tombali 

Rádio Galáxia de Pindjiguiti Rádio Gandal Rádio Kassumai Rádio Educativa de 
Tombali 

Rádio Sol Mansi de Bissau Rádio Pitche Rádio Rio Voz do Cacheu Rádio Lamparam 
Rádio Jovem Rádio Sintcha Oco Rádio Balafom 
Rádio Bombolom Rádio Colinas de Boe Rádio de Begene Rádio Voz de Paz 
Rádio Capital FM Rádio Eva de Suzana 

Região de Bafata Região de Oio Região Biombo Região de Bolama 
Bijagós 

Rádio Mulher de Bafatá Rádio Djalicunda  
Rádio Ndjérapa Có 

 
Rádio Esperança de 

Bolama 
Rádio Bafatá FM Rádio Sol Mansi de Mansoa 
Rádio Transfronteiriço 

Região de Quinara 
 

Rádio Papagaio 
      Spots emitidos 

Nº Conteúdo/Tema 
 

Total de emissões Observações  

01 Spot sobre a COVID-19 6166 Saídas O spot sobre a COVID está sendo 
emitido alternadamente em algumas 
rádios parceiras 

02  Spot sobre os 75 Anos de ONU; 3547 Saídas   
 
03 

 
Spot sobre o registo de nascimento 

 
3914 Saídas  

O spot sobre o registo de nascimento 
está sendo emitido alternadamente em 
algumas rádios parceiras  
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04 

 
Spot sobre a amamentação exclusiva; 

 
3190 Saídas  

O spot sobre a amamentação está sendo 
emitido alternadamente em algumas 
rádios parceiras 

 
05 

 
Spot sobre a prevenção do paludismo; 

 
2519 Saídas    

O spot sobre o paludismo está sendo 
emitido alternadamente em algumas 
rádios parceiras 

06 Spot sobre o acesso à educação 1564 Saídas   
07 Spot sobre VIH/SIDA; 897 Saídas   
08 Spot sobre a lavagem das mãos  279 Saídas   O spot sobre a lavagem das mãos está 

sendo emitido alternadamente em 
algumas rádios parceiras 

09 Spot sobre a matrícula das crianças a 
partir de 6 anos de idade 

2873 Saídas   

10 Spot sobre o casamento forçado  124 Saídas   
11 Spot sobre o tratamento da água  93 Saídas   
12 Spot sobre a imunização 149 Saídas  O spot sobre a imunização está sendo 

emitido alternadamente em algumas 
rádios parceiras 

     Programas radiofónicos emitidos   

Nº Conteúdo/Tema Total de emissões Observações 
 

01 COVID-19 23  
02 Programa sobre a 

imunização 
19  

03 Programa sobre a 
amamentação 

20  

04 Programa sobre o Acesso à 
educação 

23  
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05 Programa sobre a 
prevenção do paludismo 

08  

06 Programa sobre a 
protecção contra a 
violência 

23  

07 Programa sobre o 
casamento forçado 

04  

08 Programa sobre VIH/SIDA 17  
09 Programa sobre a 

aprendizagem 
24  

10 Programa sobre uso da 
máscara 

13  

11 Programa sobre as 
medidas de prevenção à 
COVID-19 

09  

12 Programa sobre as regras 
de distanciamento social 
nas escolas 

02  

13 Programa sobre os direitos 
e os deveres das crianças 

25 Todas as rádios parceiras contêm 
programas infantis que saem todas as 
semanas  

      Emissões de entrevista  

Nº Conteúdo/Tema Total de emissões  Observações 
01 Entrevista no dia mundial 

de latrina  
206 Saídas  Algumas rádios estão a emitir até à data 

presente  
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15-Reforço da capacitação dos Agentes de Segurança da Brigada Costeira da 

Secção de Varela no domínio da conservação das tartarugas marinha 

No âmbito de reforço de capacidade dos guardas da Brigada Costeira da Secção de 

Varela no domínio da conservação das tartarugas marinhas na Guiné-Bissau nos 

sítios prioritários do 

Arquipélago dos Bijagós e 

Varela, realizaram-se, nos dias 

10 a 14 de Dezembro de 2020, 

as acções de capacitação e de 

sensibilização dos Agentes de 

Segurança da Brigada Costeira 

da Secção de Varela sobre a 

importância social, económica e 

ambiental das tartarugas 

marinhas.  

Os temas ministrados durante a 

capacitação foram os seguintes: 

(1) Processo de conservação 

das Tartarugas Marinhas na 

Guiné-Bissau e (2) Ecologia e 

biologia das tartarugas 

marinha.  

O primeiro tema foi 

desenvolvido pela Dra. Aissa 

Regalla de Barros, 

Coordenadora do Departamento da Monitoria e Conservação da Biodiversidade do 

Instituto da Biodiversidade e das Áreas Protegidas. Durante a sua apresentação, 

falou sobre o processo de conservação no nosso país, sobre a biodiversidade e as 

suas grandes ameaças e, ainda, sobre o Sistema Nacional das Áreas Protegidas 

(SNAP) na Guiné-Bissau, bem como as organizações da sociedade civil que 

trabalham na área de conservação do meio ambiente, entre as quais, a ONG 

Palmeirinha. Em seguida, a conservadora deixou a seguinte pergunta: Qual será o 

papel da Guarda Nacional nessa parceria institucional? 

 Antes de concluir a sua apresentação, esta responsável fez uma pequena 

apresentação do projecto denominado ‘Projecto SMT’, indicando os seus 

objectivos, estratégias para realização das actividades, parceiros da 

implementação e o financiador do referido projecto, o PRCM.   
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O segundo tema foi apresentado em conjunto pelo Ponto focal tartarugas marinhas 

na Guiné-Bissau, o Biólogo Castro Barbosa, Sr. Isnaba Posto Merba, Encarregado do 

Programa da ONG-Palmeirinha, e Landim Sané, Coordenador da Associação 

Amigos da Tartarugas Marinhas de Varela. Ao longo da apresentação, o sr. Castro 

desenvolveu a temática ligada à biologia e ecologia das tartarugas marinhas, a sua 

importância ecológica, económica, sociocultural e a sua importância para a 

conservação. Esse técnico ainda alongou a sua apresentação falando das principais 

ameaças das tartarugas marinhas (captura ilegal no mar e na praia de desova, 

erosão costeira, construções de infra-estruturas no litoral, etc.). Para terminar, 

falou das leis que protegem as tartarugas marinhas (Art.27º, Decreto-Lei NQ 6-

A/2000 de 22 de Agosto). Em seguida, o encarregado do programa da ONG-

Palmeirinha falou do papel que a sua organização vai desempenhar durante a 

vigência do projecto, principalmente no que diz respeito à sensibilização nas 

escolas e nas comunidades, através da emissão de spots publicitários, radionovelas 

e programas radiofónicos em diferentes dialectos. Para concluir a sua 

apresentação, o Sr. Landim Sané apresentou os resultados da campanha de 

seguimento das tartarugas marinhas em Varela no ano 2020.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sessão de cinema e debate 
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Durante a estada dos técnicos na secção de Varela, foi realizada uma sessão de 

sensibilização (cinema e debate) com a comunidade local sobre as tartarugas 

marinhas. Ao longo da projecção do filme, os participantes tiveram a oportunidade 

de ver a forma como é feita a campanha de seguimento das tartarugas marinhas ao 

nível do arquipélago dos Bijagós. Também foi projectado um filme, em formato de 

desenho animado, sobre o ciclo de vida das tartarugas marinhas.   

  

Produção da edição nº 33 do Boletim Palmeirinha sobre as Aves Limícolas 

Com o objectivo de facilitar a compreensão dos alunos sobre o seu meio ambiente 

circundante e aumentar-lhes os conhecimentos sobre a biodiversidade, a ONG 

Palmeirinha produziu a trigésima terceira edição do Boletim Palmeirinha sob o 

tema: “A grande viagem das aves migradoras”. Esta edição contém as informações 

sobre as aves limícolas, zonas húmidas e outros temas ligados à atualidade e à 

protecção do meio ambiente.  

Os 3.000 exemplares desta nova edição de PALMEIRINHA foram distribuídos em 

algumas escolas situadas na zona de intervenção do projecto no ano findo. Mas 

dado ao contexto da pandemia de COVID-19, nas outras escolas a sua distribuição 

será feita no próximo ano 2021, no início do novo ano lectivo.   
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16 – Fund Raising  

O ano 2020, foi considerado positivo na medida em que foram elaborados e 

financiados seguintes projectos: 

1. Projecto “SURVIE DES TORTUES MARINES au niveau de l’Archipel des Bijagos et 

de la zone de Varela en Guinée-Bissau ". Este projecto foi financiado pelo PRCM -

STM-2020 e executado pelo IBAP, em colaboração com a ONG Palmeirinha; 

2. Projecto de Fortalecimento Institucional da ONG Palmeirinha -este projecto foi 

financiado pela União Europeia, através da Acção Ianda Guiné! Djuntu; 

3. Projecto “Introdução de fogões melhorados nas cantinas escolares”, financiado 

pela Embaixada dos Estados Unidos da América na Guiné-Bissau; 

4. Projecto “Protecção e Restauração de Mangais e Paisagem produtiva para 

fortalecer a segurança alimentar e mitigar as mudanças climáticas”, financiado 

pelo GEF/UICN/IBAP; 

5. Projecto Educação Ambiental para a promoção das iniciativas locais e a 

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

Dulombi, financiado pela União Europeia / GCCA+ e executado pelo IBAP, em 

parceria com a ONG Palmeirinha; 

6. Projecto de “Consolidação da Conservação das Tartarugas Marinhas no 
Arquipélago dos Bijagós”, financiado pela Fundação MAVA e executado pelo IBAP, 
em parceria com a ONG Palmeirinha; 
 
7. Projecto “Waders of the Bijagos”, financiado pela Fundação MAVA e executado 
pelo IBAP, em parceria com a ONG Palmeirinha, ODZH e Tininguena.  

 

8. Projecto “Appui d'urgence Palmeirinha” (20243), financiado pela MAVA. 

 
17-Comunicação 

As celebrações e comemorações das datas especiais são importantes para uma boa 

imagem e são benefícios para a organização. Nesta senda, a ONG Palmeirinha 

realizou durante o ano findo as seguintes actividades:  

1. Comemoração de Décimo Sexto Aniversário da ONG Palmeirinha; 

2.Celebração do Dia Internacional das Tartarugas Marinhas; 

3. Segunda celebração do dia Mundial das Aves Migradoras, nos dias 9, 10 e 13 de 

Outubro de 2020, na sala de reuniões do IBAP, culminando com a capacitação de 

150 agentes das forças de segurança, especificamente a BPNA – Brigada de 

Proteção da Natureza e do Ambiente (BPNA), a Brigada Costeira (BC) e a Brigada 

de Ação Fiscal (BAF); 
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4. Celebração do Dia Internacional dos Peixes Migradores, que decorreu no dia 24 

de Outubro de 2020, no Anfiteatro do IBAP, das 9H30 às 12h30. Esta actividade foi 

uma iniciativa global divulgada pela World Fish Migration Foundation e foram 

realizados em todo o mundo através de eventos locais. Esta celebração mundial 

pretende sensibilizar o público para a importância da manutenção dos rios 

“saudáveis”, com especial destaque para os peixes migradores e as suas 

necessidades. 

 

 

 

 

Participaram no evento, os 

estudantes de Ciências do 

Mar da Universidade 

LUSOFONA da Guiné e a 

Rede Nacional das Rádios 

para a Segurança Alimentar 

e Defesa do Ambiente. 

A celebração foi realizada 

com o financiamento do PRCM e GCCA+, em colaboração com o IBAP e a ONG 

Palmeirinha.  
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18-Informações das Plataformas Sociais dA ONG Palmeirinha 2020 
 Facebook 
01 Amigos de Palmeirinha  1188 
02 Seguidores da página ONG Palmeirinha 1215 
03 Visitantes da  página 184 

 
04 Publicações 23  
05 Vídeos  02 
06 Transmissões directas 08 

Twitter 
01 Publicações 21  
02 Seguidores 19  
03 Seguindo 44  

Linkedin 
01 Publicações 17  
02 Seguidores 50   
03 Seguindo 22  

Web Site 
01 Relatórios  19 
02 Newsletters 07 
03 Spots  00 
04 Boletins 00 
05 Noticias 01 
06 Biblioteca 00 
 

19 - Dificuldades 

O ano findo foi marcado por muitas dificuldades, quer ao nível nacional, quer ao 

nível mundial, tais como: 

-a pandemia de Coronavírus que “ceifou” milhares de seres humanos; 

-a crise financeira que atingiu as organizações não governamentais e os parceiros 

de desenvolvimento internacional, tornando cada vez mais frágeis as ONG’s e mais 

difícil o cumprimento das suas missões; 

- o corte ou suspensão do financiamento dos nossos parceiros financiadores, 

dificultando a realização das actividades no terreno e a garantia do salário do 

pessoal da organização; 

- a suspensão das actividades de sensibilização através das sessões de cinema e 

debate nas comunidades beneficiárias do projecto, devido à pandemia de 

Coronavírus; 

- o incumprimento de alguns eixos dos Planos Estratégicos e da Comunicação 

Ambiental 2016-2020, devido à pandemia de Coronavírus. 
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20-Medidas de mitigação  

Para ultrapassar estes obstáculos, a ONG Palmeirinha definiu as seguintes 

estratégias: 

-a produção e difusão de temáticas ambientais nas rádios comunitárias, 

substituindo as sessões de cinema e debate como forma de evitar a aglomeração 

das pessoas durante essas sessões; 

-a distribuição dos exemplares das revistas da Palmeirinha fora do meio escolar, 

devido ao fecho dos estabelecimentos escolares; 

- o envolvimento das rádios comunitárias, principalmente as das ilhas, na 

sensibilização do grande público no domínio da conservação da biodiversidade e 

dos ecossistemas costeiros e marinhos.  

21 - Recomendações  

Considerando que as mudanças de comportamentos e atitudes em relação à 

conservação da biodiversidade são de médio a longo prazo e exigem a mobilização 

de meios financeiros e a capacitação dos recursos humanos, a ONG Palmeirinha 

recomenda o seguinte: 

-Prosseguir as acções de sensibilização através das sessões de cinema e debate 

sobre a Conservação da Biodiversidade nas Áreas Marinhas Protegidas e 

continentais; 

-Prosseguir a capacitação dos radialistas das rádios comunitárias das Ilhas em 

técnicas de abordagem dos conteúdos ligados à conservação e gestão durável das 

espécies e dos seus habitats; 

- Prosseguir a distribuição e animação do boletim Palmeirinha nas escolas das 

Áreas Marinhas Protegidas e continentais e as sessões de cinema e debate, após o 

período de calamidade; 

- Que seja reforçada a parceria institucional entre o IBAP e a ONG Palmeirinha na 

implementação das acções de educação ambiental para a conservação dos recursos 

naturais e os ecossistemas das Áreas Marinhas Protegidas da Guiné-Bissau; 

- Que seja dinamizado o funcionamento do departamento de angariação de parceria e 

da contabilidade. 

22- Perspectivas para próximo ano 2021 

Para o próximo ano 2021, a ONG Palmeirinha perspectiva o seguinte: 

-Diversificar a parceria como forma de garantir a sustentabilidade financeira e o 

fortalecimento institucional; 
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-Actualizar os Planos Estratégicos e de Comunicação Ambiental, o Manual de 

Procedimento Administrativo e a realização da Segunda Assembleia Ordinária da 

ONG Palmeirinha; 

-Capacitar os técnicos da ONG Palmeirinha no domínio de educação ambiental; 

-Digitalizar as edições de boletim Palmeirinha e criar o repositório electrónico;  

-Prosseguir o curso de alfabetização funcional para os 60 membros da Associação 

das Mulheres da Tabanca de Embunhe. 

23- Agradecimentos 

  A ONG Palmeirinha agradece a todos os que contribuíram para que 

as actividades do ano findo se tivessem realizado com sucesso nas 

zonas de intervenção da organização. 

Em primeiro lugar, queremos agradecer ao Director Geral do IBAP e 

ao Encarregado do Programa, por nos terem permitido relançar a Educação 

Ambiental no Parque Nacional de Dulombi, à semelhança do ocorrido no Parque 

Nacional das Lagoas de Cufada em 2010; 

Agradecemos ainda ao coordenador do projecto GCCA+/UE/IBAP, pela confiança 

depositada na nossa organização para a implementação das actividades deste 

projecto na Componente “Iniciativas Locais”, com vista à melhoria das condições 

da população residente no Parque Nacional de Dulombi; 

Aos Directores dos Parques e guardas, agradecemos a aceitação que tiveram nas 

comunidades das zonas de intervenção dos projectos, permitindo a aderência às 

acções dos projectos pelos grupos beneficiários; 

Agradecemos aos parceiros nacionais e internacionais de desenvolvimento MAVA, 

UNICEF, BOSQUE Y COMUNIDAD, PRCM, Ministério do Ambiente e Biodiversidade, 

Embaixada dos Estados Unidos da América na Guiné-Bissau, União Europeia, 

através da Ianda Guine! Djuntu, pelo apoio financeiro, que permitiu a realização das 

actividades programadas para o ano findo, isto é, 2020. 

Aos técnicos da ONG Palmeirinha, aos professores, aos animadores e a todos os 

parceiros, o nosso muito obrigado pelo apoio e pela confiança e aproveitamos para 

vos convidar a partilhar connosco todos os resultados e indicadores de realização 

durante os dois anos da vigência do projecto. 


