
TÍTULO DO PROJETO   Gestão Sustentável dos Recursos Florestais no Parque 
Natural dos Tarrafes do Rio Cacheu

PAÍS/REGIÃO  Guiné-Bissau, Região de Cacheu

ODM  Objetivo 1: Erradicar a pobreza extrema e a fome 

SECTOR  Desenvolvimento Sustentável e Luta contra a Pobreza

ObJETIvO GERAL DA INTERvENÇÃO 

Reforçar a ação das equipas e populações do Parque Natural dos Tarrafes do Rio 
Cacheu (PNTC), no combate ao processo de degradação das florestas que se 
verifica no parque e na Guiné-Bissau em geral.

ObJETIvO ESPECÍFICO DA  
INTERvENÇÃO 

Capacidade de gestão dos recursos florestais do PNTC aumentada de forma 
sustentável e participativa

CARACTERÍSTICAS DA INTERvENÇÃO 

Inovadora pela proposta de gestão e exploração dos recursos derivados do 
desenvolvimento de atividades de reflorestação e boas práticas de gestão 
florestal (a implementar no PNTC). Contribui para a geração de receitas com 
a comercialização de créditos de carbono e a sua gestão pelas comunidades 
residentes e pela dinamização de atividades de eco-turismo e de observação da 
natureza, as quais no seu conjunto visam a viabilização de atividades económicas 
e geração de novos rendimentos que revertam para as comunidades locais e ações 
de conservação da biodiversidade.



bENEFICIÁRIOS DIRETOS 

› 28 associações comunitárias 
apoiadas (8267 membros, dos quais 
4972 mulheres)

› 60 professores formados em 
educação ambiental

› 16 escolas beneficiárias de projetos 
pedagógicos ambientais, 144 
crianças 

› 100 tabancas beneficiárias de 
fornos melhorados, cerca de 900 
pessoas

› 8 tabancas com perímetros 
florestais comunitários 
implementados, cerca de 1200 
pessoas

› Equipa do PNTC, 16 guardas 
parque e 5 técnicos

bENEFICIÁRIOS INDIRETOS

População do PNTC: 28 052 
pessoas

PRINCIPAIS INDICADORES

› Área do parque: 88615 ha dos quais 45% 
são mangal (maior faixa contínua da África 
Ocidental)

› 16 Guardas florestais formados em técnicas de 
fiscalização e boas práticas de gestão florestal

› 16 escolas envolvidas, 60 professores 
capacitados em pedagogia ambiental e 144 
crianças envolvidas

› 10 projetos pedagógicos ambientais 
implementados em 10 Escolas de Verificação 
Ambiental

› 8 perímetros florestais comunitários criados 
(parcelas de demonstração de boas práticas de 
gestão florestal e agrícola).

› 20 micro-projetos para promoção de 
atividades geradoras de rendimento 
implementados

› Um modelo de turismo comunitário 
desenvolvido, com 3 infraestrutras de receção 
de turistas e 3 percursos turísticos associados

› 80 ha de floresta terrestre e de mangal 
plantados

› Introdução de 100 fornos melhorados (redução 
em 30% lenha consumida)

PARCERIA 
PARCEIROS LOCAIS  Instituto da Biodiversidade e Áreas Protegidas e 
Ação para o Desenvolvimento, Guiné Bissau
ONGD PROMOTORA Monte - Desenvolvimento Alentejo Central, A.C.E 

DURAÇÃO  01-03-2012 a 01-05-2017

FINANCIAMENTO 
Comissão Europeia, Programa Temático de Meio Ambiente e Gestão 
Sustentável dos Recursos Naturais, incluindo energia; Camões, Instituto 
da Cooperação e da Língua

CONTACTOS  
Monte (Delegação na Guiné 
Bissau) – SEDE – IBAP
Av. Dom Settimio Arturo 
Ferrazzeta, GUINÉ BISSAU
T: + 245 511 28 64 
T: +245 633 38 02

ACÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO


