Rápidos do Saltinho, Rio Corubal. © Hellio & Van Ingen/IBAP

Água doce,
um recurso estratégico!
A Guiné-Bissau é rica em água doce, com seus rios, seus lagos, suas lalas. Estas zonas húmidas
funcionam como esponjas: durante as chuvas enchem-se de água, que vão libertando progressivamente
durante a estação seca, para alimentar a vegetação e as fontes. São exploradas para a orizicultura,
a criação do gado, a pesca e são ricas em biodiversidade (aves aquáticas, hipopótamos, etc.).
As zonas húmidas mais emblemáticas do país são o rio Corubal assim como as lagoas de Cufada e
de Wendu Tcham, estas duas últimas consideradas de importância internacional pela Convenção
de Ramsar e classificadas como áreas protegidas. As zonas húmidas são muito sensíveis à poluição
proveniente do lixo, das águas dos esgotos, dos produtos químicos. São vulneráveis também
face à construção de barragens e outras realizações que interferem com o sistema hídrico.
Mais do que nunca, para a satisfação das necessidades vitais das populações,
o nosso desenvolvimento depende dos recursos em água doce.

1. Ano Novo
20. Dia dos Heróis Nacionais

A Guiné-Bissau é rica em água doce,
mas grande parte da sua população
não tem acesso a água potável.
© En Haut!/IBAP

28. Carnaval

Uma zona húmida do futuro
Parque Nacional do Boé.
Estas zonas húmidas são
deveras importantes numa
região relativamente árida,
alimentando em água doce as
populações locais e o seu gado,
assim como a fauna selvagem.
© Chimbo

Paisagem da zona de Suzana, região de Cacheu. © Pierre Campredon/UICN

Um agricultor lavrando a sua
bolanha, perto de Mansoa. A bacia
do rio Mansoa tem boas bolanhas,
das mais produtivas do país.
© Pierre Campredon/UICN

Terra,
base da soberania alimentar,
económica e política.
A terra constitui a base da nossa segurança alimentar. Por isso, é um recurso estratégico tanto mais
que a população do país está em constante crescimento. No entanto, constata-se o desinteresse da
juventude pela agricultura (por falta de incentivo, associado ao atraso em que este setor se encontra)
e, simultaneamente, uma extensão das culturas de renda, do caju em particular, em detrimento das
culturas alimentares. Este fenómeno poderá agravar-se, se vierem a confirmar-se as tendências de
açambarcamento de terras para servir interesses especulativos privados, seja de nacionais, seja de
estrangeiros. Um outro risco advém do empobrecimento dos solos relacionado com o ritmo dos
pousios que são mais rápidos que outrora, devido à pressão populacional crescente.
A nova Lei da Terra deverá prever e acautelar estes riscos e os princípios da agroecologia
deverão ser promovidos e disseminados a nível local e à escala nacional.

8. Dia da Mulher

14. Sexta-feira Santa - 16. Páscoa

Apanha do caju,
numa horta da região de
Gabu. A exploração do caju
é feita com base na mãode-obra essencialmente
feminina e infantil.
© Hellio & Van Ingen/FIBA

Pesca artesanal num afluente do rio Mansoa. © Pierre Campredon/UICN

Pescador exibe um barbo de 27 Kg
capturado no Rio Cacheu
© Pierre Campredon/UICN

Recursos da pesca,
riqueza nacional
de valor mundial!

Graças aos seus estuários e mangais e ao Arquipélago dos Bijagós, a Guiné-Bissau é rica em recursos
marinhos. Os peixes, moluscos (combé) e crustáceos (camarão), constituem uma parte importante
da alimentação das populações. Os produtos do mar são altamente cotados no mercado internacional
e essenciais para a economia local e nacional, assegurando rendimentos consideráveis para os
pescadores e receitas para o Estado, através dos acordos de pesca. Porém, são recursos vulneráveis à
sobre-exploração, que advém de más práticas, como a pesca de arrasto e a pesca ilegal. Para garantir a
perenidade e a valorização destas riquezas, há que apostar em novas políticas públicas para o setor e
encorajar boas práticas: garantir uma proteção particular à zona costeira, onde se reproduzem
a maior parte das espécies, reservando o direito de acesso aos pescadores residentes; assegurar
uma fiscalização eficaz das águas territoriais; investir na conservação,
transformação e comercialização dos produtos pesqueiros.

Arrastões na foz do rio Geba.
A pesca de arrasto de fundo é
altamente nociva porque destrói
a flora e a fauna marinha,
comprometendo a durabilidade
dos recursos haliêuticos. Pelo que
deveria ser proibida na Guiné-Bissau,
como sucede em alguns países
desenvolvidos.
© Pierre Campredon/UICN

1. Dia Internacional do Trabalhador

Mata de Amindará, uma das bolsas de floresta primária ainda preservadas de Cantanhez. © En Haut!/IBAP

“Fatango” (Piliocolobus badius teminckii)
e sua cria. É uma das 8 espécies de primatas
presentes em Cantanhez.
© Mohamed Henriques Baldé/IBAP

Recursos florestais,
entre pressão excessiva
e gestão danosa.
As florestas oferecem recursos vitais para as comunidades: lenha, madeira, frutos
silvestres, mel, fauna selvagem, farmacopeia. São testemunhos desta dependência,
certas etnias, como os Nalus, que são capazes de identificar e utilizar mais de 200 espécies
distintas de vegetais. Nas estações das chuvas as florestas impedem a erosão e favorecem
a boa penetração da água no solo. Com a sua sombra e a sua humidade, contribuem para
regular o clima. Mas as florestas estão ameaçadas pela agricultura itinerante com base em queimadas,
pela extensão das culturas do caju, pela produção do carvão e pela exploração intensiva da madeira
para exportação (feita geralmente de forma clandestina, com cumplicidades de vários atores a nível
local e nacional). Para que as florestas possam continuar a oferecer seus serviços à humanidade,
devemos assegurar-lhes um elevado grau de proteção e promover alternativas eficazes e duráveis nos
domínios da agricultura, da energia e da exploração silvícola.

3. Massacre de Pinjiguiti
O abate massivo e seletivo de
árvores feito entre 2012 e 2014
dizimou o pau de sangue. Só em
2014 foram exportados 91.138 m3
desta espécie, quando o inventário
florestal de 1995 apontava para
20 000 m3 como limite máximo
sustentável de abate de 6 espécies
comerciais. Um verdadeiro crime
ambiental e económico!
© Hellio & Van Inguen/FIBA

Prospecção de areias pesadas em Varela. © Pierre Campredon/UICN

Camponesa de uma tabanca do
Boé, uma região rica em bauxite.
Os trabalhos preparatórios para
a exploração deste minério pela
empresa Bauxite Angola foram
iniciados em 2006, mas viriam
a ser suspensos na sequência do
golpe de estado de 12 de Abril de
2012, não tendo sido retomados
até à data presente.
© Pierre Campredon/UICN

Recursos mineiros,
potencial de desenvolvimento
ou de conflito?
Na Guiné-Bissau, a exploração industrial dos seus principais recursos mineiros começa a ser realidade:
as areias pesadas de Varela e os fosfatos de Farim estão em vias de iniciar a sua exploração, a bauxite
do Boé e o petróleo têm a prospeção iniciada já lá vão alguns anos. Porém, a exploração mineira
acarreta graves impactos ambientais e sobre a saúde das populações (poluição das águas, da terra e do
ar, degradação da vegetação e da biodiversidade), assim como impactos sociais (confiscação de terras,
deslocação de populações, provocando conflitos e destruturação social) e impactos culturais
(perca de valores culturais e espirituais). É crucial, por isso, que o Governo obrigue as
indústrias a respeitarem as boas práticas: transparência dos contratos, estudos de impactos
independentes, garantia de vantagens económicas e sociais para as comunidades
envolvidas e para o país, restauração dos sítios finda a exploração. A adesão à
“Iniciativa transparência do setor mineiro” poderia reforçar
a capacidade do Estado impor estas boas práticas.

Visita de deputados da Rede
Parlamentar para o Meio Ambiente
ao local onde foi feita a prospeção
do fosfato, em Salquenha, uma
iniciativa do Grupo de Trabalho
sobre o Petróleo e outras Indústrias
Extrativas. O GTP-IE integra várias
instituições estatais e ONGs na
defesa de boas práticas na exploração
dos recursos naturais.
© GTP-IE

24. Dia da Independência Nacional

Inhame do mato em flor. © Chimbo

Na busca do néctar para se alimentar, as borboletas
transportam consigo o pólen das flores, jogando assim
um papel importante no processo de polinização de
várias espécies silvestres e cultivadas.
© Miguel Lecoq/Monte

Biodiversidade,
nossa seguranca
num mundo em mudanca!
Situada numa zona de transição climática, a Guiné-Bissau é rica em fauna e flora de uma notável
diversidade. O mosaico dos meios naturais compõe paisagens de beleza notável e oferece um grande
número de recursos variados às populações. A esta diversidade da natureza corresponde uma
diversidade de culturas, sendo que cada uma das cerca de 30 etnias presentes no país utiliza os recursos
da biodiversidade que lhes rodeia graças a saberes e técnicas ancestrais. Com o desenvolvimento de
outras necessidades básicas, nomeadamente da saúde e da educação, as populações comercializam os
recursos naturais acarretando, por vezes, a sua sobre-exploração, com risco de penalizar as gerações
futuras. É importante, por isso, respeitar o tempo e os ritmos da regeneração dos recursos, de lhes
acordar um valor mais justo e de apoiar as comunidades na procura de alternativas económicas
sustentáveis: uma dinâmica que já está em curso em muitas áreas protegidas do país.

24. Dia de todos os Santos

25. Natal

Pesca à linha em Bambadinca.
Num contexto nacional e
mundial de instabilidade e de
insegurança, a boa saúde dos
ecossistemas é essencial para a
segurança alimentar e económica
das comunidades locais.
© Pierre Campredon/UICN

Estrada de Canchungo para Bula. © Pierre Campredon/UICN

Boas práticas na gestão
dos recursos naturais
na guiné-bissau!
O ecoturismo e o turismo científico são boas práticas
a encorajar, pois permitem gerar receitas para os
operadores turísticos, o estado e as comunidades locais,
valorizando os recursos naturais do país.
© Pierre Campredon/UICN

A Guiné-Bissau é um país rico em recursos naturais: água-doce, terra arável, recursos haliêuticos,
florestais e minerais, biodiversidade. Vítima de crises políticas cíclicas, da falta de uma cultura
democrática enraizada e da ausência de um estado de direito que vele pelo bem-estar dos seus
cidadãos, a sua população sobrevive, sem conhecer ainda a pobreza extrema, graças a estes
recursos, aos quais recorre em tempos de crise como nos de bonança. A promoção de um
desenvolvimento durável do país que melhore a qualidade de vida destas populações é um
imperativo inadiável! Boas práticas na gestão dos recursos naturais, assegurando maior
transparência e sustentabilidade na sua exploração e maior justiça na partilha dos seus
benefícios, com o devido equilíbrio entre a parte que cabe às gerações presentes e a
que deve ser reservada para as gerações futuras, são as premissas fundamentais de um
desenvolvimento durável e justo na Guiné-Bissau!

Maquete do futuro Parque Urbano de M’Batonha, em Bissau. A criação deste parque irá valorizar uma
zona húmida no coração da capital, protegendo a sua flora e fauna e criando ali um espaço de lazer,
onde serão realizadas atividades de educação ambiental.
© Jaime Carvalho
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DOS RECURSOS NATURAIS E MAIOR JUSTICA NA PARTILHA DOS SEUS BENEFÍCIOS,
SÃO PREMISSAS DE UM DESENVOLVIMENTO DURÁVEL E JUSTO NA GUINÉ-BISSAU!!!
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