Atelier

Petróleo, boa governação e desenvolvimento
sustentável
(Bissau, 28 e 29 de Setembro de 2006)
RECOMENDAÇÕES

Recomendações sobre os impactes ambientais e boa governação no sector
petrolífero na Guiné-Bissau

I – Quadro institucional, jurídico e politico
Recomendar:
• Criação de Legislação e normas sobre o petróleo, Consagrando o
principio Poluidor-pagador
• Mais transparência nos procedimentos ligados as questões da
exploração do petróleo a nível nacional.
• Ao governo a criação de uma comissão interministerial sobre o
petróleo, tendo em conta as experiências dos outros países.
• ao Governo que os tratados internacionais ligados ao ambiente sejam
assinados e ratificados.
• ao governo a adesão a Iniciativa para a Transparência nas Industrias
extractivas do petróleo (a exemplo da Mauritânia, da Noruega e
outros países)
• Que nas legislações e normas a serem criadas, seja consagrada a
proibição da prospecção e exploração do petróleo nas áreas
protegidas (Reserva da biosfera Bolama/Bijagós e parque natural de
tarrafes de Cacheu)
• Criação de uma Fundação de protecção dos ecossistemas nacionais,
face a exploração do petróleo na Guiné-Bissau.

II – Informação, sensibilização e educação
Recomendar:
• Informação, sensibilização do publico sobre a questão do Petróleo e
organizar mais encontros de reflexão e discussão a nível nacional
sobre o petróleo
• Abertura de um espaço de dialogo sobre o petróleo (Organização da
Sociedade Civil/Governo/Parlamento).
• Criação de um mecanismo no seio das OSC para a promoção do
dialogo e seguimento das questões do petróleo.

III – Aspectos socio-económicos
•

Realização estudos sobre os benefícios e riscos da exploração do
petróleo na Guiné-Bissau do ponto de vista ambiental, social e
económico. (Pensar na prospecção, sobre os benefícios da GB com
a exploração do petróleo, as percentagens, que destino dar ao
dinheiro que entra...Pensar na geração vindoura).

IV – Questões ambientais
Recomendar:
• Realização de estudos estratégicos ambientais independentes
• Realização de estudos sobre os benefícios e riscos da exploração do
petróleo na Guiné-Bissau do ponto de vista ambiental.
V - Aspectos técnicos
Recomendar:
• Organização de um dossier sobre o Petróleo (inventariar e publicar)
• Produção de um documento sobre os impactos da exploração do
Petróleo na GB
• Realização de estudos cartográficos que identifiquem claramente as
zonas onde existem petróleo e as que vão ser exploradas
VI - Reforço das capacidades e competências nacionais
Recomendar:
•

Reforço das capacidades nacionais e educar os cidadãos sobre o
petróleo, os respectivos benefícios e riscos durante a prospecção e
exploração.

•

Formação de técnicos nacionais para garantir sua participação no
processo do petróleo.

