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A Tarrafe é a newsletter do Nô matu i nô 
firkidja - Projecto de Gestão Sustentável dos 
Recursos Florestais no Parque Natural dos 
Tarrafes do Rio Cacheu (PNTC). Tem como 
principal objectivo dar a conhecer as actividades 
desenvolvidas no âmbito deste projecto, 
aproveitando também para divulgar a riqueza do 
património natural e cultural desta área 
protegida da Guiné-Bissau.  

 

  

 

 

  

 

Uma nova sede do 

PNTC em São 

Domingos 

A Monte ONGD, o IBAP e a 

empresa BARROTE Construções 

assinaram na semana passada um 

contrato para a construção da sede 

Norte do PNTC, em São Domingos. 

A futura sede terá duas salas para 

escritórios e reuniões, um núcleo 

interpretativo dos valores naturais 

 

O FASA em 

documentários 

O fundo FASA beneficiou 22 micro-

projectos dos quais quatro foram 

seleccionados para serem 

retratados em filmes documentais. 

Os documentários pretendem 

retratar a pertinência, 

implementação e impacto do fundo 

através da história de quatro 

personagens reais, do modo como 

encaram a sua realidade e de que 

forma o FASA foi útil para o 

desenvolvimento da sua actividade. 



do PNTC, um espaço para reuniões 

e encontros ao ar livre e seis casas 

de passagem. O edifício foi 

inspirado nas formas do rio Cacheu 

e é da autoria do gabinete de 

arquitectura Colectivo MEL.  
 

 
 

 

 

Recuperação das 

florestas e dos 

mangais do PNTC 

Desde o início das acções de 

reflorestação no PNTC foi possível 

contribuir para o repovoamento de 

69,1 ha de zonas florestais (37,2 ha 

de floresta terrestre e 31,9 ha de 

mangal). Neste esforço, além dos 

As próximas exibições dos 

documentários serão a 24 de Maio, 

na Rotunda de São Domingos, e a 

26 de Maio, na Cabaz di Terra, em 

Bissau.  
 

 
 

 

 

Montagem de 

estações 

meteorológicas 

Foram montadas duas estações 

meteorológicas nas instalações do 

PNTC em Cacheu e em São 

Domingos. Com estas estações, 

dados relativos à temperatura, à 

precipitação, à humidade relativa, à 

pressão atmosférica, entre outros, 



 

técnicos e guardas da natureza, 

foram envolvidas cerca de 1000 

pessoas da população residente no 

parque. Para tal foram utilizadas 23 

espécies de árvores, a maior parte 

terrestres, tendo sido utilizadas 

cerca de 150 mil plântulas ou 

sementes. Com a época das 

chuvas a iniciar-se, esperamos 

continuar com este esforço!  
 

 
 

 

passarão a estar acessíveis para 

apoiar as actividades de gestão, de 

investigação e de monitorização 

desenvolvidas pelo IBAP e pelos 

seus parceiros naquela região.  
 

 

 

Certificação de 

Produtos Florestais 

Não-Lenhosos 

Em Abril, as associações que 

transformam os Produtos Florestais 

Não-Lenhosos (PFNL) apoiadas no 

âmbito do projecto Nô Matu i Nô 

Firkidja, receberam a visita do 

Comité da Rede de Certificação 

Participativa. Deste Comité fazem 

parte o Min. do Turismo e 



 

Artesanato, o Min. da Indústria, o 

Instituto da Biodiversidade e das 

Áreas Protegidas, a Associação de 

Consumidores e a ONG Artissal. 

Esta visita resultou na certificação 

de todos os produtos: mel, óleo de 

palma, sabão, sabonete, sal e 

panaria Manjaca/ tinturaria de 

panos. No próximo dia 26 de Maio 

realizar-se-á um evento de 

lançamento destes produtos na loja 

Cabaz di Terra, em Bissau.  
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