
 

A ONG PALMEIRINHA e seus parceiros incontornáveis (o IBAP e o Programa TATÔ ) celebraram o Dia 

Mundial das Tartarugas marinhas em homenagem ao nascimento do Dr. Archie Carr. O homem que dedi-

cou  a sua vida na conservação   das Tartarugas Marinhas.A celebração deste evento decorreu-se nos dias 

07 a 25 de Junho de 2021, em Bissau, nas Ilhas do Arquipélago dos Bijagós e em Varela, Norte da Região 

de Cacheu.  

A celebração tinha como objectivo, reforçar a consciência ambiental no seio da  população guineense, e  

em especial as comunidades residentes na zona costeira da Guiné-Bissau sobre o papel social, económico 

e ecológico das tartarugas marinhas. 

No quadro da celebração deste evento, foram realizadas apresentação dos resultados do Diagnóstico e da 

Estratégia de Comunicação e Educação Ambiental para a conservação das tartarugas marinhas, palestras, 

produção dos cartazes, camisolas, sacos de pano,  canetas,   autocolantes , vídeo, limpeza nos portos e nas 

praias de Bissau e Bubaque, capacitação no domínio de escultura, pintura mural, poesia, sensibilizações, 

entrevista na Rádio Capital FM ,Nota de Imprensa e  produção e emissão de spot  

O acto contou com a participação das  14 organizações incluindo instituições estatais e associações especi-

almente, ONG Homem Novo, Núcleo Social Rasta Turpesa (NSRT),ONG Amigos do Ambiente,  Clube 

Agenda XXI, Projecto nô Rapada Ambiente na Guiné-Bissau, Associação de Jovens para Protecção do 

Meio Ambiente e Afins (AJPA),  Associação Juvenil dos Técnicos Artistas Profissional (AJUTAP), Corpo 

Nacional de Escuta (Movimento nº1),  AJPS, Associação Nindjon, Rede dos Professores Ambientalistas 

de Bubaque, ONG Konhenguena ,Homem Novo Bubaque e Forças de seguranças;  
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Reforço da capacidade técnica dos Radialistas  

No quadro da parceria entre as rádios e o Fundo das Nações Unidas para a Infância - UNICEF e seus par-

ceiros da cooperação ( Ministério da Comunicação Social as ONG’s Palmeirinha e Tebenkan), realizou-se .  

um fórum para avaliação da referida parceria nos dias 23 a 25 de Junho de 2021, no hotel turístico em Ua-

que, situado a escassos quilómetros da Mansoa. 

Entre os objectivos deste fórum, podemos destacar o  reforço da capacidade  dos radialistas em matéria de 

produção e emissão de spots e programas radiofónicos, troca de experiência e melhoria  dos serviços  pres-

tados no seio das comunidades locais e avaliação sobre os contributos das rádios ao longo dos últimos qua-

tro anos da existência da parceria, entre o UNICEF e  os 29 órgãos de comunicação social, através da  

O Fórum contou com a participação de  60 profissionais dos radialistas e jornalistas  

Durante o fórum foram apresentados seguintes temas e conteúdos, nomeadamente: Protecção, Saúde /

Nutrição, VIH, Imunização e os Cuidados Primários da Saúde, Água, Higiene, Saneamento e Educação. E 

no conjunto deste pacote temáticos, foram também destacados os  Relatórios técnicos e financeiros de 2016 

à 2020 de parceria entre UNICEF e as 27 rádios privadas e comunitárias através  da ONG Palmeirinha, Re-

latório de actividade de Jornal No Pintcha e  da TGB e finalmente foram  partilhados os conteúdos de 8 Re-

sultados Chaves para a Criança (KRC/RCC), enquanto produto para os mídias;  

RCC 1- Prevenção de desnutrição;                          RCC 5 - Proteção contra a violência/FGM; 

RCC 2 - Imunização/Vacinação de rotina;             RCC 6 - Casamento Infantil; 

RCC 3 - Acesso à educação;                                  RCC 7 - Registo de Nascimento;  

RCC 4 – Aprendizagem;                                        RCC 8 - Livre de Defecação ao Céu Aberto 

O Encerramento do Fórum foi presidida pela Representante Adjunta do UNICEF, culminando com  a leitu-

ra das recomendações e perspectivas para os próximos anos  da parceria entre o UNICEF e as rádios , TGB 

e Jornal NO PINTCHA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      



 

  

 

No quadro do projeto Áreas Protegidas e Resiliência às Mudanças Climáticas (GCCA+) o IBAP realizou-

se a formação para Guardas Parque de Lagoa de Cufada  no domínio de educação ambiental em parceria 

com a ONG PALMEIRINHA, na Cidade de Buba, nos dias   de 17 a 18 de Junho de 2021. Esta capacita-

ção visa reforçar a consciência ambiental dos guardas da Natureza sobre o papel da educação ambiental 

na conservação da Biodiversidade das Áreas e facultar-lhes  conhecimentos sobre as estratégias da Co-

municação e da Educação Ambiental. 

Os temas que foram abordados durante os dois dias, articulam-se em torno dos seguintes problemas am-

bientais:  (1) Desmatamento; (2)  Mudanças Climáticas; (3) Poluição do ar e da água , (4) Degradação do 

Solo , (5) Gestão de Lixos ,  (6) Extinção de espécies,  (7) Derrame de petróleo, (8) capturas dos animais 

marinhos;  e  outros. (9) técnicas de selecção do lixo e  reciclagem dos materiais sólidos; (10) Pesca res-

ponsável no RGB, (11) Técnicas de  construção dos fogões melhorados , (12) Técnicas de criação de vi-

veiros  e (13) Técnicas de valorização dos produtos florestais não lenhosos e a  horticultura para diversifi-

cação da dieta alimentar e melhoria de condições dos familiares nas Áreas Protegidas. 

 

A 

Guardas das Áreas Protegidas capacitados no domínio de  Educação Ambiental 

Campanha de limpeza nos sitios de desova das tartarugas marinhas no 

Arquipelago dos Bijagós 

Realizou-se de 01 a 15 do mês de Julho de 2021, uma campanha de limpeza aos sítios de desova das 

tartarugas marinhas no Arquipélago dos Bijagós. A campanha contou com a participação dos membros 

e ambientalistas da Associação Nindjon de Bubaque. 

Essa campanha foi possível graças ao apoio financeiro e material da ONG Palmeirinha no âmbito do 

Projecto “SURVIE DES TORTUES MARINES” au niveau de l’Archipel des Bijagos et de la zone de 

Varela en Guinée-Bissau”, financiado pela Parceria Regional para Conservação Costeira e Marinha 

(PRCM). 



Formação sobre impacto de exploração mineira e o petroleo na Zona 

costeira da Guine-Bissau 

 

A ONG Palmeirinha  juntamente com outras 

organizações que actuam na area ambiental,  

preocupadas com a problemática da exploração dos 

recursos minérios e a biodiversidade , realizaram-

se uma sessão da formação para população de Caio  

residente da zona da exploração dos recursos 

naturais finitos, especialmente areiae o ptroleo, a 

fim de aumentarem os seus conhecimentos sobre 

impacto social, económico e ambiental e boas 

práticas de gestão dos mesmos recursos naturais.  

A formção decorreu  nos  dias  08 à 10 de Julho 2021 e contou com a participacao de 25 pessoas 

(homens e mulheres) provenientes das diferentes tabancas do Sector de Caio.  

O objectivo da formação visa fortalecer as capacidades das PAPs de forma a equipá-las para uma melhor 

participação na governação dos recursos minerais,  treinar sobre os impactos socioeconómicos e 

ambiental da exploração da mineira Areia e petróleo e cohecer as Leis do Ambiente, Código Mineiro em 

vigor no Pais e avaliação ambiental. 

Vantagens da exploração da areia e do petroleo: 

Durante os dois dias da capacitacao, foram abordados os temas sobre as avantagens da exploracao dos 

recursos finitos,tais como, gerador de servicos,  Desenvolvimento regional e local, Emprego juvenil, 

Geração de impostos em decorrência da obtenção de licenças, Obtenção de licença de 

arrendamento,Contratação de profissionais locais,Geração de empregos directos e indirectos com a 

contratação de profissionais para realização de estudos e da avaliação ambiental, Contribuição para o 

desenvolvimento local e regional durante a aquisição de materiais para a construção da infra-estrutura 

básica do sector. Em relacao as desvantagens da exploração dos minérios e outros recursos naturais, 

foram destacadas a s seguintes desvantagens: Alteração de temperatura, erosão, alteração na qualidade 

da água, destruição da flora e fauna terrestre, risco à saúde humana, costumes tradicionais e doenças 

sexualmente transmissíveis, poluição sonora devido aos roncos dos motores das máquinas usadas, 

remoção da vegetação nos locais destinados à abertura das vias de acesso, causando alteração da 

temperatura, exposição do solo causando erosão e assoreamento, diminuição da infiltração da água no 

solo devido à compactação pela utilização de máquinas pesadas, danos à flora e fauna terrestre, 

ocasionados pela geração de ruídos advindos do trânsito de maquinarias, risco de acidente e 

atropelamento dos trabalhadores  

Esta sessão de formação foi elaborada a partir das necessidades de audiência pública efetuada com a 

população de Caio nos meses passados sobre a exploração da areia de Caio. A populacacao local em 

colaboracao com a  autoridade local estao empenhadas na  busca de soluções duráveis para que a 

exploração desses minérios não provoque danos maiores na Natureza. Entretanto, uma das soluções 

consideradas para contribuir na resolução destas problemáticas ambientais será a aplicação das boas 

práticas da gestão dos recursos naturais. 

Essas actividades foram realizadas gracas ao apoio financeiro de Swissaid, a UICN e a Embaixada de 

Alemanha. 

 

 

 

 


