Projeto UE-PAANE - Programa de Apoio aos Actores Não Estatais
“Nô Pintcha pa Dizinvolvimentu” – Fase di Kambansa

Recomendações IIº Djumbai Regional do UE-PAANE Fase di Kambansa
sob o lema: “Ambiente e Desenvolvimento – As Lagoas de Cufada como
Zona Húmida de Importância Internacional”
 Ao Governo da Guiné-Bissau:
o Respeitar o comunicado da GENEBRA de 1 de março de 2017 do John H.
Knox, relator especial da ONU em que o Especialista das Nações Unidas
apela aos governos de todo o mundo que cumpram as suas obrigações
de direitos humanos de proteger as plantas e animais insubstituíveis do
mundo;
 À administração local:
o Promover mais transparência na gestão da “coisa pública”;
 Ao UE-PAANE:
o Organizar um seminário em Buba para a discussão de diferentes Planos
Estratégicos já existentes de diferentes instituições de modo que haja
uma coerência e coordenação entre os Planos (Ex: Plano urbanísticos de
Buba, Plano estratégico de Energia, Plano Estratégico de Cadastro?
Plano Estratégico de Pesca, Estratégia Nacional para as Áreas Protegidas
e a Conservação da Biodiversidade na Guiné-Bissau 2014-2020);
 Ao IBAP:
o Delimitar fisicamente o espaço correspondente aos limites do parque;
 Criar uma comissão interinstitucional na qual o IBAP fará parte quando se
pretende fazer a concessão e ou venda de terreno em Buba para fins de
construção de infraestruturas e ou investimentos públicos e/ou privados para
evitar eventuais conflitos de ocupação ilegal de terreno;
 Fazer um levantamento dos custos reais da deslocação da Central através de
técnicos independentes;
 Informar os consumidores sobre os custos de fornecimento/consumo da
corrente elétrica;
 Realizar um estudo que contemple a possibilidade de outras fontes de energia
e aplicar as melhores práticas nessa matéria.
 Realizar um seguimento deste processo da central elétrica através
de reuniões regulares das organizações da sociedade civil;
 Priorizar o diálogo e não usar a rádio como lugar de resolução dos problemas;
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Criar mais fóruns de debate com a participação dos responsáveis
políticos/administração local;
Trabalhar no sentido de maior e melhor coordenação entre as OSC de modo a
atuarem de forma “linear”.
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