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Entre junho de 2016 e dezembro de 2020, o projeto “Etikapun n’ha – Urok, Laboratório de 
Resiliência da Cultura Bijagó” promoveu o desenvolvimento sustentável na Área Marinha 
Protegida Comunitária (AMPC) das Ilhas Urok, dinamizando a economia local e disponi-
bilizando serviços sociais básicos. Para tal, procurou aumentar o rendimento das famílias, 
melhorar as condições gerais de bem-estar das populações, bem como mitigar os riscos 
de sobre-exploração dos recursos naturais e de falência dos mecanismos de coesão social. 
Tem como objetivo geral contribuir para o desenvolvimento sustentável na AMPC das 
ilhas Urok e objetivo específico promover a melhoria das condições socioeconómicas
e contribuir para a cogestão e a governação participativa dos recursos naturais e culturais.

Ao longo das próximas páginas estão espelhados alguns registos fotográficos das ativida-
des realizadas e dos resultados atingidos ao longo deste projeto. 
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Resultado 1:
Dinamização
dos sistemas 
produtivos
e da economia 
local 

Atividade 1.1. (A.1.1.)
Apoio à implementação
e vulgarização de um
modelo de produção
agrícola de base ecológica
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A.1.2. Apoio às atividades
de pesca responsável



A.1.3. Apoio à dinamização
da economia local 
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A.1.4. Desenvolvimento
de uma proposta de turismo
de base ambiental e cultural



Resultado 2:
Reforço do acesso
a serviços sociais
de base

A.2.1.
Construir novos pontos de água
e/ou reabilitar/melhorar os existentes
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A.2.2.
Promover campanhas de limpeza
das tabancas e de reutilização de lixo
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A.2.3. Promover a qualidade do ensino
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A.2.4. Promover
a qualidade da saúde
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A.2.5. Apoiar a reabilitação
de infraestruturas sociais
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A.2.6. Criar e dinamizar
um centro de tecnologias
de informação
e de comunicação
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Resultado 3:
Assegurar o funcionamento 
das estruturas de gestão
comunitária da AMPC  

A.3.1.
Apoiar o funcionamento dos órgãos de gestão
e governação comunitária da AMPC
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332
agricultores

capacitados nas
áreas da orizicultura,

fruticultura e
horticultura

262
mulheres

produzem hortícolas 
biológicos

58
jovens empreendedores

promovem negócios locais
(serviços, transformação,

comércio)

50
orizicultores produzem 

9,6 t de arroz em
campo de 12 ha

devidamente vedado

80
mulheres da Unidade

de Processamento de Mel,
Flor de Sal e Malagueta

apoiadas com frascos, rótulos
e assistência técnica
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102
pescadores
equipados

e capacitados
em técnicas
de pesca

responsável

13
pescadores

empreendedores
apoiados com

microcrédito, loja de 
pesca e formação em
técnicas de captura 

sustentáveis

27
fontes de água

potável construídas
com sistemas
de captação

e distribuição solar

33
tabancas com

sistema de recolha
e tratamento regular
de lixo não reciclável 

implementado

6
 ações de

sensibilização
com 120 alunos
e 5 professores

em gestão de lixo

1
estudo com modelo 

de turismo socialmente 
responsável publicado

e socializado

25



1
centro

de tecnologias
de informação

construído
e equipado

30
alunos

do 5.º e 7.º ano
beneficiam com

Centro de Tecnologias
de Informação

4
ações de

sensibilização
para a saúde nas
3 ilhas, incluindo

a prevenção
da Covid-19

220
pessoas beneficiam

com consultas médicas 
ambulantes

15
professores

capacitados em
métodos pedagógicos
e metas curriculares

3
ações anuais
de reforço
da gestão
comunitária
das escolas
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4
escolas construídas

nas 3 ilhas beneficiam
584 alunos e 25 professores
com novas salas, cantinas,
latrinas, fontes e residência

de professores

27
reuniões

dos Comités
de Gestão

de Tabancas

2
assembleias-gerais

e 2 insulares
realizadas

1
unidade de saúde
de base construída

e equipada em Nago

4
reuniões anuais
do Comité de

Gestão de Urok
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Este albúm fotográfico foi produzido no âmbito do projeto Etikapun n’ha - Urok, Laboratório de Resiliência 
da Cultura Bijagó financiado pela União Europeia e pelo Camões, I.P. e implementado pelo IMVF em parceria 
com a Tiniguena - Esta Terra é Nossa!

Financiamento: Implementação:


