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RELATÓRIO DO PROJETO
PROGRESSO/FINAL- PARCEIRO NÀO-GOVERNMENTAL
(PARA SER COMPLETADO PELO PARCEIRO JUNTAMENTE COM O FACE)
Secção 1. Projeto & Visão Geral da organização

1.1 Referência
do Projeto

Escritório da UNICEF
Título do Projeto

Projeto de parceria entre a UNICEF e as 25 rádios
comunitárias, privadas e comerciais, através da
ONG PALMEIRINHA para promoção das 16
Práticas Familiares Essenciais (PFE), as
competências parentais em educação e as normas
sociais, a nível comunitário e familiar em todas as
regiões.

1.2 Informação
da Organização

Organização / Acrónimo

ONG PALMEIRINHA

Nome do Responsável da Nicolau Mendes
Organização
Título do Responsável

Director Executivo

Email do Responsável

nicolaumendes@hotmail.com

Telefone do Responsável (245) 95 576 08 08

1.3 Informação
do Projeto

1.4 Orçamento

Nome do Ponto Focal do
Projeto

Suncar Pinto Sambu

Titulo

Responsável de Comunicação

Email

Spintosambu@gmail.com

Telefone

955507440/966469962

Duração do Projeto

12 Meses

Data do Inicio

01/04/2019

Período do Relatório

Relatório Trimestral (01 de Abril a 31 de Julho de
2019)

Orçamento do Projeto

23.274.100 XOF

Contribuição da UNICEF

21.584.100 XOF

Fundos recebidos até
presente data

21.584.100 XOF

1.5 Contribuição
do parceiro ate
660.000 FCFA
presente data
1.6 Assinatura de
Oficial autorizado

Data: Junho de 2019
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Secção 2: Relatório Sobre Resultados Alcançados
Resultados do Indicador
Projeto*
Performance*

Resultado 1
A
UNICEF
estabelece
acordo
de
parceria
entre
25
Rádios
através da ONG
PALMEIRINHAp
ara
Promoção
de 16 Praticas
Familiares
Essenciais
(PFE)

do Alvos*

Realização
no período
do
Relatório**
16
Praticas
Familiar Crianças e as suas De Junho de
Essencial
(PFE) famílias,
Chefes
de 2019 a Maio
promovidos nas 25 rádios agregados,
Líderes de 2020
parceiras
espirituais
(Padres,
Pastores e Imames),
Associações
juvenis
locais, Medias públicas,
comercias, religiosa e
comunitárias (Agente de
Saúde Comunitária).

Progressos
até a data**

Acumulados Estado
geral1
(selecionar)

-13 spots emitidos

Em Progresso /
Constrangido/
-17 Programas radiofónicos Nenhum
produzidos
Progresso/
Atingido
-2 Sessões de capacitação
com os jornalistas das
rádios
comunitárias,
privadas
e
comerciais,
TGB, Imprensa e RCJJ
realizadas
-122
Jornalistas
de
diferentes órgãos parceiros
capacitados;
-8 Eventos
realizados

da

UNICEF

-10 Notas de Imprensa
difundidas
-4 Debates radiofónicos
realizados
-Um magazine informativo
1

A célula pode ser codificada por cores da seguinte forma:
Em Progresso
Constrangido
Nenhum progresso
Atingido
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sobre criação de Comités
de registos de nascimentos
em seis sectores da Região
de Bafatá realizado
-Uma reunião de advocacia
ao nível setorial com as
autoridades
tradicionais
(régulos),
curandeiros
tradicionais, religiosos e
administradores e RAS no
combate ao Coronavírus
realizada
Um Acordo de Parceria
assinado com 25 Rádios,
através
da
ONG
Palmeirinha
Conteúdos de emergência
 Coronavírus
/Resumo
Progresso**

Medias
públicas, Junho 2020
comercias, religiosa e
comunitárias
1

Junho 2020

O acordo foi renovado para
os próximos seis meses
Um Spots sobre a COVID
19 em diferentes línguas
mais faladas emitido

do 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.
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, proteção e desenvolvimento da Criança
nas regiões do Pais.
É neste contexto que a UNICEF rubricou um protocolo de parceria entre as 25 rádios comunitárias, privadas e
comerciais situadas nas regiões e 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 articulam-se em torno dos seguintes programas: (1) a Imunização; (2) A Prevenção
de Desnutrição;(3) O acesso a 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.
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No acordo da parceria com as 25 rádios comunitárias, privadas e comerciais, estas comprometeram-se realizar
as seguintes actividades:
1.Produção e difusão dos spots de 3 minutos no máximo, com 2 ou mais saídas em língua crioulo diariamente
para cada uma das 5 Rádios de Bissau;
2. Produção de 1 programa mensal de 30 minutos durante 12 meses;
3. Produção e difusão dos spots de 3 minutos no máximo com 5 saídas por cada uma das 20 rádios
comunitárias (2 em crioulo e 3 em línguas localmente mais faladas) e um programa de 30 minutos mensal com
repetição em 2 ou 3 línguas localmente mais faladas;
4.Apoiar as diversas campanhas da vacinação e da suplementação das crianças;
5.Difundir gratuitamente os anúncios e comunicados da UNICEF de carácter administrativo;
6.Difundir gratuitamente os comunicados da imprensa e cobertura dos eventos especiais da UNICEF;
7.Realizar os debates radiofónicos nas rádios parceiras;
Para a realização destas actividades, a UNICEF desbloqueou um montante em dinheiro no valor de 21.584.100
XOF (Vinte e Um Milhões, Quinhentos, Oitenta e Quatro Mil e Cem Francos) para um período de 12 meses.
2.Actividades realizadas
No final desta parceria que durou 12 meses, tendo o inicio no mês de Junho de 2019, foram realizadas as
seguintes actividades:
Actividade1:Emissao de um spot sobre a abertura de novos postos de registo das crianças, nas 24 com 1438
saídas;
Actividade 2: Emissão de um spot sobre a campanha de vacinação contra sarampo nas rádios comunitárias,
privadas e comerciais com 970 saídas;
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Actividade 3: Emissão de um spot sobre a amamentação exclusiva e precoce nas rádios comunitárias,
comerciais e privadas com 1626 saídas;
Actividade 4: Emissão de um spot sobre a campanha 6/6 nas rádios comunitárias, comerciais e privadas com
1516 saídas;
Actividade 5: Emissão de um spot sobre VIH/SIDA nas rádios comunitárias, comerciais e privadas com 1768
saídas;
Actividade 6: Emissão de um spot sobre Registo de nascimento nas rádios comunitárias, comerciais e privadas
com 2517 saídas;
Actividade 7: Emissão de um spot sobre Coronavírus nas rádios comunitárias, comerciais e privadas com 2607
saídas;
Actividade 8: Emissão de um spot sobre Prevenção ao Paludismo nas rádios comunitárias, comerciais e
privadas com 207 saídas;
Actividade 9: Emissão de um spot sobre Direitos das crianças nas rádios comunitárias, comerciais e privadas
com 63 saídas;
Actividade10: Emissão de um spot sobre Nutrição numa rádio comunitária, com 8 saídas;
Actividade 11: Emissão de um spot sobre Mutilação Genital Feminina nas rádios comunitárias, comerciais e
privadas com 42 saídas;
Actividade 12: Emissão de um spot sobre a campanha de MILDA nas rádios comunitárias, comerciais e
privadas com 448 saídas;
Actividade 13: Produção de um programa radiofónico sobre a Imunização;
Actividade 14: Produção de um programa radiofónico sobre a Amamentação;
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Actividade 15: Produção de um programa radiofónico sobre a Prevenção da Desnutrição;
Actividade 16: Produção de um programa radiofónico sobre Acesso a Educação;
Actividade 17: Produção de um programa radiofónico sobre Aprendizagem;
Actividade 18: Produção de um programa radiofónico sobre Protecção contra a Violência;
Actividade 19: Produção de um programa radiofónico sobre Casamento Infantil;
Actividade 20: Produção de um programa radiofónico sobre Registo de Nascimento das Crianças;
Actividade 21: Produção de um programa radiofónico sobre Livre de Defecação ao céu aberto;
Actividade 22: Produção de um programa radiofónico sobre Direitos das crianças;
Actividade 23: Produção de um programa radiofónico sobre COVID-19;
Actividade 24: Produção de um programa radiofónico sobre Mutilação Genital Feminina;
Actividade 25: Produção de um programa radiofónico sobre Lavagem das mãos;
Actividade 26: Produção de um programa radiofónico sobre importância de consulta pré-natal;
Actividade 27: Produção de um programa radiofónico sobre Saúde sexual reprodutiva.
Actividade 28: Lançamento de campanha de vacinação contra sarampo nas 11 regiões sanitárias do país,
Actividade 29: Formação no âmbito de preparação da campanha de vacinação contra sarampo;
Actividade 30: Comemoração do dia internacional das crianças realizada no Centro Cultural Franco-Guiné,
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Actividade 31: Comemoração do Dia Internacional de Higiene menstrual realizada no recinto escolar de Có,
Actividade 32: Comemoração de 30 anos de Convenção sobre Direitos das Crianças realizada em Cacine,
Actividade 32: Visita da Representante da UNICEF junto com seus parceiros financiadores na Região de Gabú.
Actividade 33: Produção de 01 magazine informativo sobre a visita da Representante e Benfeitores da UNICEF
na Espanha na comunidade de tabanca de Ponhe Maude-Gabu;
Actividade 34: Difusão da faixa musical da Tchuma Bari, Embaixadora da UNICEF na Guiné-Bissau, nas
Rádios de Balafon de Ingoré e de Papagaio de Buba, durante 6 dias;
Actividade 35: Produção de 01 Debate radiofónico sobre o Dia Internacional das Criança na Rádio Voz de Paz
de Cacine, na presença da Representante da UNICEF;
Actividade 36: Capacitação dos jornalistas na abordagem dos 8 conteúdos de Programas de UNICEF;
Actividade 37: Cobertura jornalísticas sobre comemoração dos 30 Anos de CDC;
Actividade 38: Cobertura de entrega de Kits ENAP de recém-nascido;
Actividade 39:Cobertura de comemoração do Dia das Nações Unidas em diferentes regiões;
Actividade 40:Cobertura de lançamento oficial do projecto de Educação Empoderamento e participação de
meninas adolescentes forsa di badjudessa na si djiressa;
Actividade 41: Difusão de uma nota de imprensa sobre a situação Mundial da Infância, ma alimentação
prejudica a saúde de Milhões das crianças em todo o mundo, alerta a UNICEF;
Actividade 42: Difusão de uma nota de imprensa sobre lançamento do projecto de Educação Empoderamento e
participação de meninas adolescentes forsa di badjudessa na si djiressa;
Actividade 43: Difusão de uma nota de imprensa sobre ganhos históricos e conquistas inegáveis, mas poucos
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progressos para as crianças mais pobres do mundo, alerta UNICEF;
Actividade 44: Difusão de uma nota de imprensa sobre Dia das Nações Unidas;
Actividade 45: Difusão de uma nota de imprensa sobre 30 Anos da CDC;
Actividade 46:Difusão de uma nota de imprensa sobre doação de testes e kits de prevenção da COVID-19,
acordo entre Primeiro ministro da Etiópia, a fundação Jack Ma e a Fundação Ali Baba;
Actividade 47: Difusão de uma nota de imprensa sobre a COVID-19: Crianças em riscos elevados de abuso,
negligencia, exploração e violência em meio a intensificação das medidas de contenção UNICEF;
Actividade 48: Difusão de uma nota de imprensa sobre a circulação das mensagens falsas que aumentam o
risco de desinformação sobre o Coronavírus;
Actividade 49: Difusão de uma nota a imprensa sobre ficha técnica de lavagem das mãos;
Actividade 50: Difusão de uma nota a imprensa sobre números de crianças que vivem em pobreza familiar
pode aumentar em 86 milhões até ao final do ano;
Actividade 51: Realização de um debate sobre amamentação exclusiva na Rádio Jovem e na rádio Pindjiguiti;
Actividade 52: Realização de um debate sobre a entrada da escola a partir de 6 anos na Rádio Pindjiguiti;
Actividade 53: Realização de um debate sobre a escolarização das meninas na Rádio Papagaio de Buba;
Actividade 54:Realização de um debate sobre a COVID 19;
Actividade 55: Produção e difusão de um magazine informativo sobre criação de Comités de registos de
nascimentos em seis sectores da Região de Bafatá.
Actividade 56: Realização de uma reunião de advocacia ao nível setorial com as autoridades tradicionais
(régulos), curandeiros tradicionais, religiosos e administradores e RAS no combate ao Coronavírus;
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Actividades 57: Participação de 30 Crianças Parlamentares ao V Congresso Internacional de Educação
Ambiental em Bijagós;
Actividades 58: Emissão de um spot televisivo sobre os eventos do V Congresso Internacional de Educação
Ambiental pela Rede das Crianças e Jovens Jornalistas;
Actividades 58: Realização de missões de seguimento e de acompanhamento as Rádios parceiras

Constrangimento
As actividades realizadas durante a vigência da
parceria foram consideradas de positivas, não
obstante
terem-se
verificado
alguns
constrangimentos, tais como:
-a insuficiência de equipamentos informáticos e
logística em certos órgãos de comunicação parceira
para tratamento e produção de programas
radiofónicos de qualidade;

Medidas de Mitigação
Para ultrapassar estes constrangimentos foram adoptadas as
seguintes medidas de mitigação:
-A contratação de um técnico produtor de programas radiofónicos
para apoiar na concepção, gravação e reprodução destes em CDs
e fazer a sua distribuição a todas as rádios para difusão;
-O reforço de capacitação em técnica de produção de programas
radiofónicos para 122 jornalistas das 29 rádios parceiras em
Djalicunda durante a vigência da parceria (Junho 2019 a Maio
2020.
-a fraca capacitação dos recursos humanos na Em relação avaria das emissoras das duas rádios, a ONG
técnica produção de programas radiofónicos;
Palmeirinha continua assistir os jornalistas das referidas rádios,
capacitando-os em técnica de produção de programas
-a avaria de 2 rádios comunitárias durante a radiofónicos e na busca de alternativas para aquisição de novas
vigência do projecto (Rádio Corânica de Mansoa e emissoras
Rádio Viva de Bula);
-O Co-financiamento de combustível para missões de seguimento
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através de projectos de outros parceiros;
-a insuficiência de combustível para viatura da ONG
Palmeirinha para realizações de missões de
seguimento as rádios comunitárias;

-a realização da avaliação final da parceria através de relatórios
fornecidos pelas rádios

-o atraso de envio de documentos atempados as
rádios parceiras
-a insuficiência da verba alocada para produção e
reprodução de programas radiofónicos sobre os Oito
Conteúdos dos Programas da UNICEF;
-a dificuldade em prosseguir avaliação final da
parceria no terreno com as rádios parceiras devido a
COVID 19

Lições aprendidas
Impacto de parceria
A parceria entre a UNICEF e as rádios comunitárias,
privadas e comerciais, através da ONG Palmeirinha A parceria entre a UNICEF e as Rádios Parceiras, através
permitiu-nos tirar as seguintes lições:
da ONG Palmeirinha tem sido considerada de positiva na
medida em que tem estado a reforçar a compotência dos
1.O programa radiofónico sobre a Defecação ao céu jornalistas em técnica de produção e difusão de programas
aberto, contribuiu na construção, utilização de latrinas e radiofónicos sobre as 16 Praticas Familiares Essenciais
declaração de livre defecação na maioria das comunidades (PFE) e apoio institucional, contribuindo na melhoria de
rurais;
performance das rádios comunitárias e no funcionamento,
bem como no enriquecimento dos programas difundidos.
2.O spot sobre a abertura de novos postos de registo das -O engajamento do Parlamento Infantil e a Rede das
crianças permitiu aumentar numero de crianças registadas Crianças Jornalistas em prol da defesa do meio ambiente e
na maioria dos sectores de algumas regiões ;
os ecossistemas marinhos, através da produção de
programas radiofónicos e televisivos
3. O spot sobre a amamentação exclusiva e precoce -A motivação da Rede das Crianças e jovens jornalistas na
aumentou conhecimento das mães sobre a importância da cobertura doravante dos eventos nacionais e internacionais
amamentação exclusiva;
no domínio da conservação dos recursos naturais e a
biodiversidade
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4. O spot emitido sobre as consequências de Mutilação
Genital Feminina, contribuiu no aumento de conhecimento
e na mudança de comportamentos no seio das famílias
praticantes destas práticas e na redução progressiva desta
pratica em algumas comunidades;
5.O spot emitido sobre a prevenção ao paludismo e a
utilização de MILDA contribuiu na redução do paludismo
nas Áreas Sanitárias das 11 Regiões Sanitárias

Recomendações
Considerando que as rádios parceiras desenvolvem as Instituições Responsáveis
suas actividades com certas dificuldades, quer técnica ou
financeira, a ONG Palmeirinha recomenda a UNICEF o -ONG PALMEIRINHA
seguinte:
-Rádios parceiras
a) Reforçar o apoio institucional das rádios paceiras;
b) Prosseguir com a formação e capacitação dos radialistas
em técnica de produção de programas radiofónicos;
c) Apoiar cada rádio com equipamentos e meios de
deslocação para facilitar a mobilidade dos seus técnicos na
recolha de dados no terreno para a produção de programas
radiofónicos.
d) Reforçar a verba destinada para produção e reprodução
de programas radiofónicos, na medida em que serão
produzidos 8 programas durante a vigência do projecto.

Anexos
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Nome

Frequência

Rádio
Pindjiguiti 95.0 MHZ
FM
Rádio Jovem
102.8 MHZ
Rádio Capital FM

87.70 MHZ

Rádio Bombolom 106.2 MHZ
FM
Rádio Sol Mansi 101.8 MHZ
de Bissau
Rádio Pitche
88.1 MHZ
Rádio
Sintchan 96.7 MHZ
Oco Gabu
Rádio Gandal
104.7 MHZ

Rádio Colinas Boe

107. 3 MHZ

Rádio Papagaio de 93.1 MHZ
Buba
Rádio Djalicunda

103.5 MHZ

Rádio
Recom 107.0 MHZ
Corânica
de
Mansoa
Rádio Begene
101.6 MHZ

Rádio Lamparam

104.8 MHZ

Tempo
de Cobertura
emissão
estimada
05: 00 - 00:00
Nacional

Línguas
de
emissões
Português
e
Crioulo
24:00 / 24:00
Nacional
Português
e
Crioulo
06:00 - 01:00
Nacional
Português
e
Crioulo
06:00 - 00:00
Nacional
Português
e
Crioulo
06:00 - 23:00
Nacional
Português
e
Crioulo
06:00 - 12:00 / Sector de Pitche
Crioulo, Fula e
17:00 - 23:00
Mandinga
05:00 - 23:00
Região de Gabu e Crioulo e Fula
alem fronteira
Mandinga
17:00 - 23:00 / Sector de Gabu e Crioulo, Fula e
07:00 - 14:01
além estima cobrir Mandinga
um raio de 75 KM
18:00-23:00
Sector de Boe e Crioulo e Fula
horas
além fronteira
05:00 - 01:30 / As regiões de Crioulo Biafada,
16 - 00:00
Quinara, Tombali Balanta e Fula
e Bolama
18:00 - 22:00
As regiões de Crioulo
e
Oio, Bafatà a Mandinga
além
fronteira
com o Senegal
09:00 - 13:00 /
17:00 - 22:00
09:00 - 13:00 / 40 KM
17:00 - 22:00

Crioulo
Mandinga
Balanta Mane

06:00 - 11:00 / 100 KM

Crioulo, Tanda,

Web

Página Facebook

Www.radiopindjiquiti.co
m
Www.radiojovem.info

Disponível no facebook

Www.radiocapital.caste
r.fm
Www.radiobombolom.c
om
Www.radiosolmansi.net

Disponível no facebook

Disponível no facebook

Sem pagina facebook
Disponível no facebook
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18:00 - 23:00
Rádio Voz de Paz 107.7 MHZ
de Cacine

Rádio
Educativa
Tombali

Voz 103.1 MHZ
de

Rádio Sol Mansi 90.00 MHZ
de Mansoa

Rádio Ndjerapa Co 103.7 MHZ
Biombo

Rádio Viva de Bula

105.2 MHZ

Rádio Voz do Rio 107.5 MHZ
de Cacheu

Rádio
Eva
Suzana
Rádio Kassumai

Rádio

de 90.0 MHZ

104.8 MHZ

Balafon 96.6 MHZ

Balanta, Fula e
Nalu
19:00 - 22:30
Sector de Cacine Crioulo, Balanta
e além fronteira e Susu
com a guineConakry
07:00 - 15:00 / As regiões de Crioulo
e
19:00 - 23:30
Tombali, Quinara Balanta
e parte da zona
insular
06:00 - 23:01
Nacional
em Português
e Www.radiosolmansi.net
cadeia com a Crioulo
as
Rádio Sol Mansi vezes
línguas
de Bissau
tradicionais
06:00 - 00:00
A
região
de Crioulo e Papel
Biombo e as Ilhas
dos Bijagós e
parcialmente
a
região de Cacheu
06:30 - 23:00
Sector de BULA
Crioulo,
Mancanha
e
Balanta
10:00 - 23:00
A
região
de "Crioulo
Www.radiovozdoriocac
Cacheu
(além Mandjaco
heu.com
fronteira
- Papel e Balanta
Senegal)
"
19:00 - 23:00
30
km
(além Crioulo e Felupe
fronteira
Senegal)
16:30 à 23:00
50
km
(além Crioulo, Felupe,
fronteira
- Banhum,
Senegal)
Balanta Mane,
Mandnga,
Balanta
e
Mancanha
09:00 - 14:00 e 40 KM
Crioulo,
Fula,
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Ingore

Rádio Comunitária 105.5 MHZ
de Bafatá

Rádio Comunitária 97.0 MHZ
e Transfronteiriço
de Cambadju

19:00 - 23:00

Balanta,
Balanta-Mane,
Mndinga,
Kassanka,
Mandjaco
Mancanha
e
Fula
07:00 - 22:00
A
região
de Crioulo,
Bafatá, zona sul e Mandinga
e
parcialmente
Fula
Bissau
07:00 - 14:00 e 300 km - ouvido Crioulo e Fula
19:00 - 23:00
nas regiões de
Bafatá,
Gabu,
Cacheu, Oio Farim,
parcialmente em
Bairros e além
fronteira
Conakry
e
Senegal

Document # 2

Document # 2

Document # 2

Document # 2

Tabela: Grelha de atividade anual de emissões de spots 2019 2020
Radio

Radio
Bombolom

Radio

Item

Spot

Item

Radio Pindjiguiti
Spot

Tema/Conteúdo

Data/Mês e duração de
emissão
Abertura de novos postos de registo de 01 de maio à
nascimento das crianças
31 de julho de 2019
Campanha de vacinação contra sarampo 29 de abril à 10 de
maio de 2019
Amamentação exclusiva
04 a 30 de agosto 2019
Entrada da criança na escola a partir de 02 de setembro a 30 de
6 anos idade
outubro
VIH/SIDA
01 a 30 de dezembro
2020
Registo de nascimento
07 de janeiro a 18 de
fevereiro
Coronavirus
27 de fevereiro a 30 de
março

Tema/Conteúdo

Data/Mês e duração de
emissão
Campanha de vacinação contra sarampo 30 de abril à 10 de
maio de 2019
Prevenção de Paludismo
De 01 a 30 de maio
Registo de criança
De 01 a 10 de junho
Nutrição
De 11 a 30 de agosto
Amamentação exclusiva
04 a 31 de agosto
Entrada da criança na escola a partir de De 04 de setembro a
6 anos de idade
30 de novembro
VIH/SIDA
De 01 de dezembro a
25 de fevereiro 2020
Registo de nascimento
1 a 30 de janeiro 2020

N˚ de saídas

Total saídas

03 saídas diárias

183 saídas

03 saídas diária

33 saídas

03 saídas diária
03 saídas diária

78 saídas
177 saídas

03 saídas diária

84 saídas

03 saídas diária

123 saídas

03 saídas diária

99 saídas

N˚ de saídas

Total saídas

04 saídas

44 saídas

04 saídas diária
04 saídas diária
04 saídas diária
04 saídas diária
04 saídas diária

120 saídas
40 saídas
80 saídas
108 saídas
352 saídas

02 saídas diária

102 saídas

02 saídas diária

60 saídas

Observação

Observação

Document # 2
Coronavirus

De 20 de fevereiro a 30
de abril 2020

02 saídas diária

82 saídas

Item/Conteúdo

Data/mês e duração de
emissão

N˚ de saídas

Total saídas

Campanha
de
vacinação
contra
Sarampo
Abertura de novos postos de registo de
crianças
Amamentação exclusiva e precoce
VIH/SIDA

30 de abril à 10 de
maio de 2019
01 de maio a 30 de
julho 2019
02 a 30 de agosto 2019
01 a 31 de dezembro
2020
19 de janeiro a 31 de
abril 2020
10 de janeiro a 15 de
fevereiro 2020

05 saídas diária

55 saídas

02 saídas diária

180 saídas

03 saídas diária
03 saídas diária

84 saídas
93 saídas

05 saídas diária

210 saídas

03 saídas diária

108 saídas

Item

Observação

Radio

Rádio Capital

Spot

Registo de nascimento
Coronavírus

Radio

Item

Item/Conteúdo

Rádio Jovem

Spot

Campanha
de
vacinação
Sarampo
Amamentação exclusiva

Data/mês e duração de N de saídas
emissão
contra 29 a 10 de abril 2019
03 saídas diária

31 de julho a 31 de
agosto
Entrada da criança na escola a partir de 01 de setembro a 15 de
6 anos
outubro 2019
VIH/SIDA
01 a 30 de dezembro
2020
Registo de nascimento
09 de Janeiro 10 de
fevereiro 2020
Coronavirus
28 de fevereiro a 30 de
abril 2020
Radio

Item

Tema/Conteúdo

Data/mês e duração de

Total saídas
36 saídas

03 saídas diária

96 saídas

02 saídas diária

90 saídas

03 saídas diária

90 saidas

04 saídas diária

90 saidas

03 saídas diária

192 saidas

N˚ de saídas

Observação

Total saídas

Observação

Document # 2

Radio Sol Mansi
Bissau

Spot

Campanha
de
vacinação
contra
Sarampo
Abertura de novos postos de registo de
crianças;
Amamentação exclusiva
Entrada da criança na escola a partir de
06 anos de idade
VIH/SIDA
Registo de nascimento
Coronavírus

Radio

Radio Bigene

Radio

Item

Spot

Item

emissão
29 de abril à 10 de
maio 2019
03 de maio a 14 de
junho 2019
02 a 30 de agosto 2019
10 de setembro a 29 de
outubro
01 a 14 de dezembro
2020
06 de janeiro a 31 de
abril 2020
09 a 30 de fevereiro
2020

Tema/Conteúdo

Data/mês e duração de
emissão
Abertura de novos postos de registo de De maio à
nascimento das crianças
julho de 2019 saiu 79
dias
Campanha de vacinação contra sarampo De abril à maio de
2019 saiu 15 dias
Matricular as crianças a partir de 06 anos Outubro 2019 saiu 29
idade
dias
MGF
Fevereiro 2020 saiu 14
dias
VIH/SIDA
Dezembro 2020 saiu
21 dias
Registo de nascimento
Janeiro a março 2020
saiu 48 dias
Coronavírus
Fevereiro
a
março
2020 saiu 23 dias
Tema/Conteúdo

Data/mês e duração de
emissão

03 saídas diária

36 saídas

02 saídas diária

104 saídas

03 saídas diária
03 saídas diária

84 saídas
147 saídas

03 saídas diária

42 saídas

03 saídas diária

168 saídas

03 saídas diária

63 saídas

N˚ de saídas

Total saídas

03 saídas diária

237 saídas

03 saídas diária

45 saídas

03 saídas diária

87 saídas

03 saídas diária

42 saídas

03 saídas diária

63 saídas

03 saídas diária

144 saídas

03 saídas diária

69 saídas

N˚ de saídas

Total saídas

Observação

Observação

Document # 2

Radio Kassumai

Radio

Radio Balafon

Radio

Spot

Item

Spot

Item

Campanha
de
vacinação
contra De abril a maio 2019
Sarampo
saiu 10 dias
Amamentação exclusiva e precoce
Agosto 2019 saiu 25
dias
Matricular as crianças a partir de 06 anos Setembro a outubro
2019 saiu 30 dias
VIH/SIDA
Dezembro 2020 saiu
23 dias
Registo de nascimento
Janeiro a março 2020
saiu 49 dias
Coronavírus
Fevereiro a março
2020 saiu 27 dias

03 saídas diária

30 saídas

03 saídas diária

75 saídas

03 saídas diária

90 saídas

03 saídas diária

69 saídas

03 saídas diária

147 saídas

03 saídas diária

81 saídas

Tema/Conteúdo
Campanha
de
vacinação
Sarampo
Amamentação exclusiva

N˚ de saídas
03 saídas diária

Total
33 saídas

03 saídas diária

87 saídas

03 saídas diária

60 saídas

03 saídas diária

180 saídas

03 saídas diária

63 saídas

03 saídas diária

90 saidas

03 saídas diária

66 saídas

03 saídas diária

213 saídas

Data/mês e duração
contra Abril a maio 2019 saiu
11 dias
Agosto
a
setembro2019 saiu 29
dias
Matricular as crianças a partir de 6 anos Setembro a outubro
idade
2019 saiu 20 dias
Registo de nascimento
Outubro 2019 a janeiro
2020 saiu 60 dias
Direitos das crianças
Novembro a dezembro
2019 saiu 21 dias
VIH/SIDA
01 a 31 de Dezembro
2019
Registo de nascimento
28 de janeiro a 30 de
março 2020 saiu 32
dias
Coronavίrus
19 de fevereiro a 30 de
abril 2020

Tema/Conteúdo

Data/mês e duração de

N˚ de saídas diária

Total saídas

Observação

Observação

Document # 2
emissão
contra Abril a maio 2019 saiu
12 dias
Maio e junho 2019 saiu
18 dias
Amamentação exclusiva e precoce,
Agosto 2019 saiu 29
dias
Entrada da criança na escola a partir de Setembro e outubro
6 anos
2019 30 dias
VIH/SIDA
04 de dezembro a 03
de janeiro 2019
Registo de nascimento
13 de janeiro a 24
fevereiro 2020 saiu 31
dias
Coronavírus
15 de fevereiro a 25 de
março 2020 saiu 40
dias
Campanha
de
vacinação
Sarampo
Prevenção do Paludismo
Rádio Voz do rio Spot
Cacheu

Radio

Rádio Viva de
Bula

Radio
Radio
Oco

Item

Spot

Item

Sintcha Spot

Tema/conteúdo

Data/mês e duração de
emissão
Campanha de vacinação contra sarampo Abril a maio 2019 saiu
12 dias
Abertura de novos postos de registo de Maio a julho 2019 saiu
nascimento das crianças
60 dias
Amamentação exclusiva
Agosto 2019 saiu 14
dias
Matricular crianças a partir de 6 anos
Setembro 2019 saiu 10
dias

04 saídas diária

48 saídas

02 saídas diária

36 saídas

03 saídas diária

87 saídas

02 saídas diária

60 saídas

03 saídas diária

60 saídas

03 saídas diária

93 saídas

03 saídas diária

120 saídas

N de saídas

Total saídas

Observação

03 saídas diária

36 saídas

03 saídas diária

180 saídas

03 saídas diária

42 saídas

A partir do mês
de outubro 2019
deixou de emitir
devido avaria na
emissora

03 saídas diária

30 saídas

Data/mês e duração de N˚ de saídas diária
emissão
Campanha
de
vacinação
contra Abril a maio 2019 saiu 03 saídas diária
Sarampo
11 dias
Amamentação exclusiva e precoce
Agosto 2019 saiu 23 03 saídas diária
dias
Tema/Conteúdo

Total saídas
33 saídas
69 saídas

Observação

Document # 2
Matricular as crianças a partir de 06 anos Setembro 2019 saiu 14
dias
VIH/SIDA
Dezembro 2019 saiu
28 dias
Registo de nascimento
Janeiro 2020 saiu 45
dias
Coronavirus
Fevereiro 2020 saiu 60
dias
Radio

Radio Pitche

Radio

Radio Gandal

Item

Spot

Item

Spot

Tema/Conteúdo

Data/mês e duração de
emissão
Campanha vacinação Contra Sarampo
Abril a maio 2019 saiu
15 dias
Amamentação exclusiva
Agosto 2019 saiu 20
dias
matricular as crianças a partir de 06 anos Setembro a outubro
saiu 41 dias
Lavagem das mãos
Outubro 2019 saiu 30
dias
Utilização de latrinas
Novembro 2019 saiu
15 dias
VIH/SIDA
Dezembro 2020 saiu
27 dias
Registo de nascimento
Janeiro 2020 saiu 24
dias
Coronavírus
Fevereiro
a
março
2020 saiu 40 dias

03 saídas diária

42 saídas

03 saídas diária

84 saídas

03 saídas diária

135 saídas

03 saídas diária

180 saídas

N˚ de saída diária
03 saídas diária

45 saídas

03 saídas diária

60 saídas

03 saídas diária

123 saídas

02 saídas diária

90 saídas

03 saídas diária

45 saídas

03 saídas diária

81 saídas

03 saídas diária

72 saídas

03 saídas diária

120 saídas

Data/mês e duração de
N˚ de saídas
emissão
Campanha vacinação contra Sarampo
Abril a maio 2019 saiu 03 saídas diária
11 dias
Amamentação exclusiva
Agosto a setembro 03 saídas diária
2019 saiu 25 dias
Entrada da criança na escola a partir de Setembro a outubro 03 saídas diária
Tema/Conteúdo

Total saída

Total saídas
33 saídas
75 saídas
72 saídas

Observação

Observação

Document # 2
6 anos
VIH/SIDA

2019 saiu 24 dias
Dezembro 2019 saiu 03 saídas diária
15 dias
Janeiro 2020 saiu 18 03 saídas diária
dias
Fevereiro
a
março 03 saídas diária
2020 saiu 23 dias

Registo de nascimento
Coronavirus

Radio

Radio Colinas
de Boe

Radio

Item

Spot

Item

Tema/Conteúdo

Data/mês e duração de
emissão
Campanha
de
vacinação
contra Abril a maio 2019 saiu
Sarampo
13 dias
Amamentação exclusiva
Agosto 2019 saiu 15
dias
Entrada da criança na escola a partir de Setembro a outubro
06 anos de idade
2019 saiu 35 dias
VIH/SIDA
Dezembro 2019 saiu
20 dias
Registo de nascimento
Janeiro a fevereiro
2020 saiu 37 dias
Coronavirus
Fevereiro
a
março
2020 saiu 30 dias
Tema/Conteúdo
Campanha
de
vacinação
Sarampo
Amamentação exclusiva

Rádio Voz de
Paz de Cacine

Matricular as crianças a partir de 6 anos

Coronavírus

Agosto 2019 saiu 28
dias
Agosto a setembro
2019 saiu 20 dias
Janeiro 2020 saiu 26
dias
Fevereiro 2020 saiu 19

54 saídas
66 saídas

Total saídas

03 saídas diária

39 saídas

02 saídas diária

30 saídas

02 saídas diária

60 saídas

03 saídas diária

60 saídas

03 saídas diária

111 saídas

03 saídas diária

90 saídas

Data/mês e duração de
N˚ de saídas
emissão
contra Maio 2019 saiu 15 dias 04 saídas diária

Spot

Registo de nascimento

N˚ de saídas

45 saídas

Total saídas
60 saídas

03 saídas diária

84 saídas

03 saídas diária

60 saídas

03 saídas diária

78 saídas

03 saídas diária

57 saídas

Observação

Observação

Document # 2
dias
Radio

Radio Educativa
de Tombali

Item

Spot

Tema/Conteúdo

Data/mês e duração de
emissão
Campanha
de
vacinação
contra Abril a maio 2019 saiu
Sarampo
10 dias
Amamentação exclusiva
Agosto 2019 saiu 13
dias
Entrada da criança na escola a partir de Setembro a outubro
6 anos
2019 saiu 29 dias
VIH/SIDA
Dezembro
2019
a
janeiro 2020 saiu 35
dias
Registo de nascimento
Janeiro a fevereiro
2020 saiu 59 dias
Coronavirus
Fevereiro
a
março
2020 saiu 47 dias

Radio

Item

Tema/Conteúdo

Radio
Lamparam

Spot

Campanha
de
vacinação
Sarampo
Amamentação precoce e exclusiva

Radio

Radio Papagaio

Item

Tema/Conteúdo

Spot

Campanha
de
vacinação
Sarampo
Amamentação exclusiva
Campanha de 6/6
VIH/SIDA
Registo de nascimento

N de saídas
03 saídas diária

30 saídas

03 saídas diária

39 saídas

03 saídas diária

87 saídas

03 saídas diária

105 saídas

03 saídas diária

177 saídas

03 saídas diária

141 saídas

Data/mês e duração de
N˚ de saídas
emissão
contra Maio 2019 saiu 10 dias 03 saídas diária
Agosto 2019 saiu 17 03 saídas diária
dias
Data/mês e duração de
N˚ de saídas
emissão
contra Maio 2019 saiu 07 dias 03 saídas diária
Agosto 2019 30 dias
Setembro 2019 19 dias
Dezembro 2019 saiu
16 dias
Janeiro a fevereiro
2020 saiu 30 dias

Total saídas

Total saídas

Observação

Observação

60 saídas
51 saídas

Total saídas
21 saídas

03 saídas diária
03 saídas diária
03 saídas diária

90 saídas
57 saídas
48 saídas

03 saídas diária

90 saídas

Observação

Document # 2
Coronavirus

Fevereiro
a
março 03 saídas diária
2020 saiu 38 dias

Radio

Item

Tema/Conteúdo

Radio
Djalicunda

Spot

Campanha
Sarampo

de

vacinação

Data/mês e duração de
N˚ de saídas
emissão
contra Abril a maio 2019 saiu 03 saídas diária
12 dias

Amamentação exclusiva

Agosto 2019 saiu 15 03 saídas diária
dias
Entrada da criança na escola a partir de Setembro 2019 30 dias 03 saídas diária
6 anos
Vantagem escolar numa criança
Outubro 2019 saiu 10 03 saídas diária
dias
VIH/SIDA
Dezembro 2019 saiu 03 saídas diária
26 dias
Registo de nascimento
Janeiro a março 2020 03 saídas diária
saiu 77 dias
Coronavirus
Fevereiro
a
março 03 saídas diária
2020 saiu 39
Radio
Radio Corânica
Radio

Data/mês e duração de
emissão
Não funcionou desde de início do mês de abril 2019 ate data presente

114 saídas

Total saídas

Observação

36 saídas
45 saídas
90 saídas
30 saídas
78 saídas
231 saídas
117 saídas

Item

Tema/Conteúdo

N de saídas

Total saídas

Observação

Item

Tema/Conteúdo

N˚ de saídas

Total saídas

Observação

Radio Sol Mansi Spot
Mansoa

Data/mês e duração de
emissão
Campanha
de
vacinação
contra 29 de abril à 10 de
Sarampo
maio 2019
Abertura de novos postos de registo de 03 de maio a 14 de
crianças
junho 2019
Amamentação exclusiva
02 a 30 de agosto 2019
Entrada da criança na escola a partir de 10 de setembro a 29 de
06 anos de idade
outubro
VIH/SIDA
01 a 14 de dezembro
2020

03 saídas diária

36 saídas

02 saídas diária

104 saidas

03 saídas diária
03 saídas diária

84 saidas
147 saidas

03 saidas diaria

42 saidas

Document # 2
Registo de nascimento
Coronavirus

Radio
Radio Bafata

Radio

Radio
Cambadju
Transfronteiriço

Item
Spot

Item

Spot

Tema/Conteúdo

06 de janeiro a 31 de 03 saidas diaria
abril 2020
09 a 30 de fevereiro 03 saidas diaria
2020
Data/mês e duração de
N˚ de saídas
emissão
contra Maio 2019 saiu 15 dias 03 saídas diária

Campanha
de
vacinação
Sarampo
Entrada da escola da criança a partir de Setembro a outubro
6 anos
2019 saiu 24 dias
Importância de vacinação
Julho 2019 saiu 30 dias
Prevenção de paludismo
Agosto a outubro 2019
saiu 17 dias
Amamentação exclusiva
Agosto 2019 saiu 29
dias
VIH/SIDA
Dezembro 2019 saiu
14 dias
Registo nascimento
Janeiro 2020 saiu 25
dias
Coronavirus
Fevereiro
a
março
2020 saiu 30 dias
Tema/Conteúdo

Data/mês e duração
emissão
Campanha
de
vacinação
contra Abril a maio 2019 saiu
Sarampo
19 dias
Amamentação exclusiva
Agosto 2019 saiu 30
dias
Entrada da criança na escola a partir de Setembro a outubro
6 anos
2019 saiu 33 dias
VIH/SIDA
Dezembro 2019 saiu
25 dias
Registo de nascimento
Janeiro 2020 saiu 23
dias

168 saidas
63 saidas

Total saídas
45 saídas

03 saídas diária

72 saídas

03 saídas diária
03 saídas diária

90 saídas
51 saídas

03 saídas diária

87 saídas

03 saídas diária

44 saídas

03 saídas diária

75 saídas

03 saídas diária

90 saídas

N˚ de saídas

Observação

Total saídas

04 saídas diária

76 saídas

04 saídas diária

120 saídas

04 saídas diária

132 saídas

03 saídas diária

75 saídas

03 saídas diária

69 saídas

Observação

Document # 2
Coronavirus

Radio

Item

Radio Ndjerapa
Co

Spot

Tema/Conteúdo

Fevereiro a março saiu 04 saídas diária
30 dias

Data/mês e duração
emissão
Abertura de novos postos de registo de Maio a julho 2019 saiu
nascimento das crianças
90 dias
Campanha de vacinação contra sarampo Abril a maio 2019 saiu
30 dias
Amamentação exclusiva
Agosto 2019 saiu 30
dias
Entrada da criança na escola a partir de Setembro a outubro
06 anos de idade
2019 saiu 45 dias
VIH/SIDA
Dezembro
2019
a
janeiro 2020 saiu 50
dias
Registo de nascimento
Janeiro a fevereiro
2020 saiu 43 dias
Coronavirus
Fevereiro
a
março
2020 saiu 33 dias

N˚ de saídas

120 saídas

Total saídas

05 saídas diária

450 saídas

05 saídas diária

150 saídas

04 saídas diária

120 saídas

04 saídas diária

180 saídas

04 saídas diária

200 saídas

04 saídas diária

129 saídas

05 saídas diária

99 saídas

Observação

