PARQUE EUROPA – LAGOA N’BATONHA

Situado em frente ao mercado central provisório
("fera di praça"), o Parque Europa - Lagoa de
N'Batonha é promovido e financiado pela União
Europeia, com co-financiamento do CAMÔES, IP, e
resulta de uma parceria entre a Câmara Municipal de
Bissau e a ONGD MONTE no quadro do Projecto
"KAU DI CATCHU, KU KAU DI PECADUR ". Surge do
reconhecimento do potencial da Lagoa de N’Batonha
como elemento central da ecologia urbana da baixa
de Bissau, e como espaço de lazer que potencia as
vertentes de recreio, paisagística e de conservação
da biodiversidade. O programa da intervenção inclui
tanto elementos associados à recuperação ecológica
da lagoa e da sua envolvente, como equipamentos

característicos de um parque urbano, e tem como
Objectivo a complementaridade entre o uso
recreativo e a recuperação e conservação da zona
húmida – a Lagoa de N’Batonha. Neste sentido, é
proposto um conjunto de soluções para circulação e
estadia, que garantem não só a fruição e utilização
confortável do espaço público, como também a
conservação deste sistema natural, promovendo a
sensibilização dos/as cidadãos/ãs para o valor
ecológico e paisagístico das zonas húmidas da GuinéBissau.
manutenção dos processos ecológicos naturais,
tendo em conta o potencial ecológico da zona e as
suas condições funcionais, paisagísticas e biofísicas.
Pretende-se desta forma melhorar o seu
desempenho enquanto espaço de protecção
ecológica no interior da cidade, contribuindo ainda,
enquanto reconstituição de uma paisagem natural,
para o desenvolvimento do sentimento de pertença
e de identidade dos/as cidadãos/as relativamente ao
próprio Parque e à cidade de Bissau.
A sua construção estará concluída até final de 2016.
A Lagoa é um importante local de alimentação,
reprodução e descanso para muitas aves residentes e
migradoras, oriundas dos países frios da Europa e da
Ásia. Aqui ocorrem mais de 100 espécies, algumas
das quais raras e ameaçadas de extinção, que
utilizam a lagoa ao longo do ano. A recuperação de
toda a área contribuirá para a conservação dessas
espécies de aves permitindo a convivência
harmoniosa com as pessoas.
Por outro lado, a reintrodução da vegetação
originária da Guiné-Bissau visa contribuir para a
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As relações entre a União Europeia e a República da
Guiné-Bissau datam de 1975, ano em que o país
aderiu à primeira Convenção de Lomé.
A Delegação da UE na Guiné-Bissau abriu as suas
portas em 1976. Em 2016 comemoram-se assim os
40 anos da abertura da Delegação da União Europeia
na Guiné-Bissau.
Ao longo deste extenso período, a União Europeia,
juntamente com os seus Estados-Membro, orgulhase de ter estabelecido um diálogo contínuo com os
parceiros nacionais, baseado num processo contínuo
de diálogo na procura da Paz, da Democracia, do
Desenvolvimento Sustentável e do respeito pelos
Direitos Humanos.
O Parque Europa – Lagoa de N’Batonha é promovido
e financiado pela União Europeia no quadro dos 40
anos da parceria com a República da Guiné-Bissau, e
conta com o co-financiamento do Camões – Instituto
da Cooperação e da Língua.

