Serviços
Documentação e Informação:
 Acesso ao catálogo e consulta local de

livros, revistas, DVDs, CDs e vídeos.
 Pesquisa bibliográfica na base de dados do

centro e acesso à Internet.

Tiniguena, Bairro Belém, apartado 667, Bissau
República da Guiné-Bissau
Tel: +245 25 19 07/ 673 51 11
E-mail: tiniguena_gb@hotmail.com

 Animação e comunicação à volta dos livros

Complexo
“Espaço da Terra”

CENTRO DE RECURSOS

e outros suportes temáticos (lançamentos
de livros, exposições temáticas, filmes e
documentários).
Conferências, palestras, Formação:

Para mais informações, queira
contactar-nos no:

 Agenda em função da actualidade local,

regional e internacional.
 Elaboração de actas, colectas das comuni-

cações, fotografias com álbum temático e
filmagens.
 Difusão da informação.
Pesquisas e publicações próprias:
 Realiza pesquisas próprias.
 Facilita a pesquisa de terceiros.

Prestação de Serviços:

Complexo
“Espaço da Terra”

“Las Palmeras” - Bairro Belém
Apartado 667 – Bissau
Tel: +245 25 63 64/ 680 31 13
E-mail:
espacodaterra@hotmail.com
espacodaterra@gmail.com

 Aluguer de espaço com equipamento e

serviços de apoio (recepção, secretariado,
fotografias, filmagens).
 Pesquisas a pedido.

Parcerias:

 Venda de publicação.
 Serviços de reprodução (fotocópias,

Com o apoio de:
Oxfam Novib

Junho 2007
Um espaço multifacetado sobre a
temática da biodiversidade, produtos, técnicas e saberes da terra.

Folheto promocional — Junho 2007
O Centro de Recursos da Terra, foi criado no quadro do projecto “Guiné-Bissau –
Produtos, Técnicas e Saberes da Terra”,
no âmbito de uma parceria entre a ONG
nacional Tiniguena e a ONG portuguesa
CIDAC.
Co-financiado pela UE, IPAD, NOVIB e a
Inter-Pares, este projecto, tem a duração
de 3 anos, tendo-se iniciado em Dezembro
de 2005.

Princípios e Objectivos
O CRET pretende ser um dos mais completos centros na temática da biodiversidade,
produtos, técnicas e saberes
da Terra, fornecendo informação bibliográfica, em cooperação com instituições congéneres nacionais e estranCentro de recursos da Terra
geiras.

Áreas temáticas


Biodiversidade e saberes associados;




Produções, técnicas e saberes tradicionais;



Política internacional, regional e nacional ligada a essas temáticas.

Protecção dos recursos naturais e património
genético associado;

Público alvo

Este lugar vivo e operacional, irá:
 Disponibilizar documentação relacionada

com a biodiversidade, produtos, técnicas
e saberes da terra.

 Difundir e promover o conhecimento

Complexo “Espaço da Terra”
Definiu-se como objectivo principal do
Espaço da Terra, contribuir para a preservação da biodiversidade e a redução da
pobreza das populações da Guiné-Bissau,
através da conservação, promoção e valorização dos produtos e dos saberes locais e
do património genético associado.
Missão do Centro de Recursos
Valorizar e conservar os recursos da biodiversidade e dos saberes locais associados através da
melhoria das condições de vida e do nível de
bem-estar dos produtores e melhoria da economia local e nacional baseados nos princípios de
uma economia social.

associado às temáticas do projecto ET,
desenvolvendo debates e diversos eventos de informação e sensibilização.

 Facilitar a consulta de publicações de

actualidade no âmbito nacional, subregional e internacional a um número
crescente de utentes.

 Estabelecer parcerias com as Universida-

des, Organizações da Sociedade Civil e
para-Estatais que não só poderão usufruir dos
seus serviços, como
contribuir
com o
conhecimento que
geram.

Conferência sobre Soberania Alimentar

 Estudantes
 Professores universitários
 Associações juvenis
 Técnicos ligados a órgãos estatais e paraestatais, OGNs e OSC

 Jornalistas e fazedores de opinião
 Investigadores independentes e novos
agentes criativos

 Quadros de empresas e agentes económicos

Horário de Funcionamento
De Segunda a Quinta

Das 9h30 as 17h30

