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Projeto de monitorização dos recursos naturais apresenta a situação da
exploração de recursos florestais na Guiné-Bissau
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Press releases

Na próxima terça-feira, dia 30 de Maio, à partir das 9:00 horas, na sede da ONG Tiniguena, no
Bairro de Belém, em Bissau, será realizada a restituição dos resultados do Diagnóstico sobre a
Situação de Exploração de Recursos Florestais na Guiné-Bissau. Esta actividade realiza-se no
quadro do projeto “Gestão Transparente – Recursos Sustentáveis: Projeto de Reforço de
Capacidades da Sociedade Civil para a Monitorização da gestão dos Recursos Naturais na Guiné-
Bissau", financiado pela União Europeia e implementado pela ONG Tiniguena.
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Na próxima terça-feira, dia 30 de Maio, à partir das 9:00 horas, na sede da ONG Tiniguena, no Bairro de Belém, em Bissau, será

realizada a restituição dos resultados do Diagnóstico sobre a Situação de Exploração de Recursos Florestais na Guiné-Bissau. Esta

actividade realiza-se no quadro do projeto “Gestão Transparente – Recursos Sustentáveis: Projeto de Reforço de Capacidades da

Sociedade Civil para a Monitorização da gestão dos Recursos Naturais na Guiné-Bissau", financiado pela União Europeia e

implementado pela ONG Tiniguena.

O estudo analisa o estado em que se encontram as estruturas nacionais de gestão do sector florestal, entre outros, a perda de

controlo sobre os processos de concessão de licenças de exploração dos recursos florestais, com maior destaque para a

madeira, os constrangimentos das legislações, e os excessos de abates de árvores incentivados pela corrupção. 

O projeto pretende contribuir para uma maior responsabilização das instituições públicas na gestão dos recursos naturais,

através de mecanismos de seguimento da exploração destes recursos por parte das organizações da sociedade civil

guineense.

O estudo, juntamente com os anteriores relativos ao setor da pesca e dos recursos mineiros estará em breve disponível no

website da ONG Tiniguena
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