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O projeto de pequenas subvenções permitiu fundos a mulheres e 

grupos de jovens que identificaram uma variedade de desafios de 

consolidação da paz que enfrentam e pelos quais estavam ansiosos 

para encontrar soluções. Os grupos foram bem informados sobre 

questões de interesse e cientes das soluções viáveis. Permitir aos 

criadores de mudanças locais a oportunidade de fazer algo sobre os 

problemas que eles sofrem é empoderador. O programa de pequenas 

subvenções foi uma experiência de capacitação de aprender fazendo, 

permitindo que as equipes aprendessem em tempo real e em 

circunstâncias reais. Essa abordagem fortalece a democracia 

participativa, permitindo que os cidadãos se envolvam com as 

autoridades nacionais, regionais e locais e crie o espaço para encontrar 

soluções coletivas para problemas sociais complexos. Ao fazer isso, as 

subvenções permitiram a capacidade de resposta do governo e a 

prestação de serviços às populações às quais o governo - por si só - 

nunca teria acesso. Embora esse tipo de esforço, os cidadãos 

começaram a entender que as condições de suas vidas são resultado 

de políticas públicas ou a falta delas e como, se satisfeitas, podem gerar 

mudanças positivas. 

 

 

Janet Murdock 

Coordenadora, Fundo das Nações Unidas  

para a Consollidação da Paz na Guinea-Bissau 

janet.murdock@onu.un.org      

PREFÁCIO 
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Guiné-Bissau é um país pequeno 

localizado na África Ocidental. O país é 

caracterizado pela instabilidade política 

e pela falta de acesso aos direitos 

básicos para muitos. É um país com 

uma população pequena, mas em 

rápido crescimento, estimada em 1,5 

milhões de pessoas, sendo que a 

proporção da população na faixa etária 

entre os 12-35 anos é de 45%. 

Contudo, a taxa de emprego para os 

jovens entre os 15-35 anos era de 

10,6% em 2009, com uma taxa de 4,6% 

no caso das mulheres. 

As normas sociais restringem a 

participação das mulheres e jovens nos 

processos de tomada de decisão a 

todo nível. Há muito que os direitos 

básicos e o apoio judicial foram 

negados, principalmente em relação ao 

acesso à educação, saúde, 

oportunidades vocacionais, serviços de 

justiça, herança e partilha de terra. A 

estrutura familiar obedece ao modelo 

patriarcal, em que o marido é o chefe 

da família e 'representa' a esposa e o 

filhos/as na vida pública.  

Dois projetos das Nações Unidas em 

Guiné-Bissau procuraram com uma 

metodologia similar promover a 

consolidação da paz na Guiné-Bissau 

com programas de pequenos subsídios 

para organizações de mulheres e 

jovens a nível de base. O projeto 

promovido pelo Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD) e o Fundo das Nações Unidas 

para a Infância (UNICEF) teve como 

objetivo desenvolver competências de 

liderança em adolescentes e jovens de 

zonas rurais, fortalecer a sua resiliência 

à manipulação política e viabilizar a 

participacão joven nos processos de 

tomada de decisão a nível local e 

nacional, principalmente em temas no 

nexus do conflito e o meio ambiente, 

mudanças climáticas e a gestão de 

recursos naturais. Por outro lado, o 

projeto gerenciado pela ONU Mulheres 

visou capacitar mulheres e jovens e 

viabilizar recursos financeiros para 

poderem promover ações de 

mudanças social, incluíndo na 

legislação nacional, da sua própria 

autoría em favor de uma sociede mais 

justa e equitativa, permitindo assima  

participação ativa de mas mulheres e 

jovens na tomada de decisões à todos 

os niveis.  

1. ANÁLISE DA SITUAÇÃO 
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@Fatoumata Camara , apresentando o contrato assinado para a implementação do projeto “No Agi pá Positivo”. 

@Lamine Ture, Salvação Adão e Cecilia Hugaior no levantamento do cheque para aimplementação do projeto “Proteção e 

conservação do meio ambiente e redução de poluição ambiental”. 
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2. INTRODUÇÃO E CRONOLOGIA  

 Os projetos “Promover a participação 

política de mulheres e jovens para a 

paz e o desenvolvimento na Guiné-

Bissau” e “Mobilizar jovens e 

adolescentes de zonas rurais a 

atuarem como líderes no processo de 

construção da paz” são financiados 

pelo Fundo das Nações Unidas para a 

Construção da Paz (PBF). Ambos 

projetos são iniciativas das Nações 

Unidas na Guiné-Bissau. Uma delas de 

ONU Mulheres, o Fundo das Nações 

Unidas para as Populações (UNFPA) e o 

Programa de Alimentação Mundial 

(PAM) (com a participação técnica da 

Unidade de Género do Gabinete 

Integrado das Nações Unidas para a 

Consolidação da Paz na Guiné-Bissau 

(UNIOGBIS)) e a outra do PNUD e 

UNICEF respetivamente. 

Para viabilizar a implementação a nivel 

local, a ONU Mulheres contratou o Plan 

International e o PNUD contratou o  

SWISSAID na Guiné-Bissau. Foram 

estabelecidas várias etapas antes do 

financiamento chegar às organizações, 

garantindo assim a eficiência e 

tecnicidade na avaliação das propostas. 

Um único evento de lançamento foi 

realizado em Maio de 2019 para   

apresentar as iniciativas dos dois 

projetos à sociedade civil, governo, 

comunidade international e ao público 

em geral. 109 propostas foram 

recebidos e ouve três fases de 

avaliação. A primeira etapa foi uma 

triagem que selecionou as propostas 

que atendiam aos pré-requisitos 

identificados na convocatôria divulgada 

no mes de Abril. A segunda avaliação 

foi desenvolvida com base em 10 

critérios, como análise programática e 

de operações. Finalmente, um Alto 

Comitê, composta de representantes 

do governo, funcionários das Nações 

Unidas e os parceiros de 

implementação validaram um total de 

27 propostas para receber subsidios. 14 

propostas foram financiados por ONU 

Mulheres e 13 pelo PNUD. 

Após a selecção dos projetos, todas as 

organizações participaram de um 

workshop que permitiu finalizar a o 

estratégia de implementação e um 

plano de trabalho para garantir a 

implementação das estratégias em 4 

meses. Os envolvidos nos projetos 

adqueriram um entendimento comúm 

dos fatores de sucesso, incluindo 

componentes de gênero, e as 

expectativas da ONU para uma efectiva 

gestão de fundos e para a  

apresentação dos resultados e 

impactos dos projetos.  

Este relatôrio detalha a experiência de 

ambas iniciativas implementadas 

simultaneamente com similar  

metodología pelas Agências da ONU.  
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2: METODOLOGIA 
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LANÇAMENTO  

Lançamento  e divulgação da ficha 
de inscrição  

ESTRUTURAÇÃO  

arquitetura de apoio para um 
programa de pequenos subsídios 

AVALIÃÇÃO TECNICA 

Avaliação do Comité Técnico 

 

FEIRA DO CONHECIMENTO 

AVALIAÇÃO 

Atelier de avaliação participativa 

RELATÓRIO II 

Entrega do relatório financeiro 

com justificativo dos fundos 

RELATÓRIO I 

Entrega do relatório narrativo 

final  

CONTRATO 

Assinatura de contratoe, entrega de 

fundos e inicio da implementação. 

REFORÇO DE CAPACIDADES II 

Reforço de capacidades técnicas 

de gestão financeira e gestão de 

projetos. 

REFORÇO DE CAPACIDADES I 

Atelier de indução 

DIVULGAÇÃO 

Divulgação dos projetos  

aprovados 

 

ADEQUAÇÃO  

Adequação dos projetos  

 

PROGRAMMATIC EVALUATION 

Alto Comité de Avaliação 

TRIAGEM 

Triagem das propostas 
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Durante um período de aproximadamente 

13 meses, as duas agências recetoras da 

ONU, PNUD e ONU Mulheres, envolvidas 

neste programa de pequenas subvenções, 

procuraram de forma harmoniosa e 

coletiva desenvolver uma única 

metodologia que permitisse a execução 

das etapas em localizações diferentes, no 

mesmo período de tempo.  Para a 

execução das etapas deste programa 

foram sempre tidas em consideração a 

disponibilidade de todos os envolvidos, 

em especial atenção nas etapas 2, 3 e 4 

que foram compostos por comités  de 

diferentes níveis. Foi dedicado um período 

de restruturação de forma adequar as 

atividades propostas nos 27 projetos ao 

valor financiado. As etapas 1 e 5 destacam

-se pela presença em massa dos média, 

representantes do governo, associações, 

organizações, representantes religiosos e 

representantes de agências da ONU que 

demonstraram apreço e participação pelo 

programa e projetos. Foi elaborado um 

contrato entre o parceiro de 

implementação local e a equipa técnica de 

cada projeto, que seguidamente deram 

início as suas atividades durante um 

período de 4 meses. Em diferentes 

momentos, as etapas 7 e 12 permitiram as 

equipas de cada projeto o reforço do 

trabalho em equipa, a partilha de 

experiências vivenciadas e lições 

aprendidas. A última etapa destinava-se 

ao reconhecimento a nível nacional de 

todos os projetos envolvidos, assim como 

a oportunidade de divulgar o seus projeto 

para diversos públicos-alvo.  
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Atividades Chaves 

Resultados 

Impactos 

Projeto: Promoção da 

Integração e  Inclusão dos 

Albinos na  Sociedade. 

 

Agência Recetora da ONU: 
UNWOMEN 

Parceiro de Implementação Local: 
Plan International 

Financiador: Fundo das Nações 
Unidas para a Consolidação da Paz 
(PBF) 

 

 

 

Sumário: A Associação de Albinos da Guiné-Bissau advogou 
por uma maior inclusão social e política desse grupo vul-
nerável, realizando atividades de sensibilização comunitaria. 
Abordaram os estereótipos existentes, explicando as causas 
científicas do albinismo e defenderam os direitos dos albinos, 
especialmente mulheres e crianças. O projeto possibilitou 
engajamento com o governo para maior acesso de bens e 
serviços. 

Área de intervenção:  SAB 
 

Contatos: 
Alberto Siga   

aaguib2010@hotmail.com 

+245 955487342 / +245 966241596  

Vladimir Silva Sano 

vlatisa2013@hotmail.com 
 

Próximos passos: 
 

• Estender o  mapeamento  de 

albinos e continuar  

sensibilização em nível nacional. 

• Advogar para mais subsídios 

governamentais  e políticas 

públicas. 

• Reforço na aquisição e  

distribuição de óculos e cremes 

de proteção solar para grupos 

vulneráveis. 

Associação Dos Albinos Da  

Guiné-Bissau  (AAGUIB)  

• Reconhecimento internacional da 
AAGUIB pelo CPLP. 

• Maior acesso à recursos e bens 
para os mais vulneráveis. 

• Empoderamento e inclusão dos 
albinos com reconhecimento 
governamental pelo ativismo.  

• Desmitificação da problemática 
dos albinos na sociedade com 
informações científicas. 

• Reforço do mapeamento dos cidadãos albinos a nível nacional. 

• Acordo com o Ministério das Finanças através do Ministério da 
Mulher, Família e Proteção Social para acesso a subsídio social de 
10,000XOF para 26 albinos.  

• 15 raparigas albinas formadas em corte e costura. 

• Diminuição na estigmatização e descriminação de Albinos no seio da 
comunidade. 

• Formações, palestras e sensibilizações  
sobre Saúde Sexual e Reprodutiva, 
Mudanças Genéticas e  Direito dos 
Albinos. 

• Sensibilizações comunitárias  com  
distribuição de  materiais informativos. 

• Produção e difusão sessões de programa 
radiofônicos.  

• Engajamento com o governo. 
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Atividades Chaves 

Resultados 

Impactos 

  

 

Sumário: ADRG promoveu melhores relações entre as 
comunidades e o respeito pelos direitos das pessoas com 
deficiência por meio da disseminação e sensibilização das leis 
de direitos humanos. Eles se concentraram nas maiores 
necessidades identificadas das pessoas com deficiência, 
especialmente mulheres e meninas: inclusão social, acesso a 
educação inclusiva de qualidade e proteção contra a 
violência  domestica. 

Projeto: DANDEE-MEN 

(Salvem as pessoas com 

deficiência). 

 

Agência Recetora da ONU: 
UNWOMEN 

Parceiro de Implementação Local: 
Plan International  

Financiador: Fundo das Nações 
Unidas para a Consolidação da Paz 
(PBF) 

Área de intervenção:  Gabu  
 
 
Contatos: 

Mariama Embalo  

 adrggabu@gmail.com  
+245 955465636  

 
 
 
 

Próximos passos: 
 
• Estender a campanha para todas 

as tabancas da Região. 

• Engajamento com autoridades 

locais para promover acesso a 

serviços. 

Associação Das Pessoas Com 
Deficiências De Região De Gabu 

(ADRG) 

• Sensibilização comunitária 
sobre Direitos Humanos das 
pessoas com deficiência. 

• Formação de ativistas 
comunitárias. 

• Visitas Domiciliares. 

• Criação de oito (8) Comitês de Denuncia para maltrato de pessoas 
com deficiência. 

• 48 mulheres deficientes Alfabetizadas com o apoio de ONG 
AMAE. 

• Distribuição de cadeiras de Roda, Bengalas e Muletas. 

• 289 Participantes mulheres e 130 homens nas duas sessões de 

sensibilização.  

 

• Mudança de percepção social 
sobre os Albinos e deficientes . 

• 30% de Mulheres com 
deficiência em Gabu com 
acesso a informação. 

• Empoderamento dos membros 
ONG convertendo-os em 
conselheiros do Governo Local. 
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Atividades Chaves 

Resultados 

Impactos 

Projeto: Advocacia por uma 

politica mais inclusiva. 

 

Agência Recetora da ONU: 
UNWOMEN 

Parceiro de Implementação Local: 
PLAN INTERNATIONAL 

Financiador: Fundo das Nações 
Unidas para a Consolidação da Paz 
(PBF) 

 

 

 

 

Sumário: Este projeto da Associação dos Filhos e Amigos da 
Tabanca de Angodigo da ilha de Uno abordou o problema da 
exploração de menores nas comunidades das três ilhas dos 
Bijagós reconectando aos jovens a sua herança cultural com 
encontros interculturais e sensibilização entre pares.  

 

Área de intervenção:  Bijagos 
 
 
 
Contatos: 

Benedito Antonio Icossoboc 

benete71103@hotmail.com 

+245 955304722 +245 955404736  

 
 
 
 
 

Próximos passos: 
 
Apoio para continuação das 

bancadas dos embaixadores da Paz 

Social fora do período eleitoral. 

Associação dos Filhos e Amigos 
da Tabanca de Angodigo Uno 

• Sensibilização 
comunitária sobre 
exploração de menores 
e desigualdade Social. 

• Formação de ativistas da 
Paz Social. 

• Programas Radiofônicos. 

• 22 Embaixadores da Paz Social 
formados. 

• Fortalecimento  do Concelho dos 
Anciãos na resolução dos conflitos. 

• 33  bancadas de paz social criadas 

• Especialistas em mediação e resolução 
dos conflitos na comunidade através dos 
embaixadores. 

• Engajamento com a administração local 
na resolução dos conflitos comunitários. 

• Recuperação de gados roubados. 
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Atividades Chaves 

Resultados 

Impactos 

  

 

Sumário: A Associação das Mulheres de Atividade 
Económica reduziu o abuso e a corrupção que as 
vendedoras estão sujeitas no comércio transfronteiriço. O 
projeto empoderou as mulheres, oferecendo cursos 
funcionais de alfabetização e familiarizando-as com seus 
direitos como vendedores, educando-as sobre as funções 
das autoridades responsáveis e os impostos de exportação 
aplicáveis que são obrigados a pagar para vender seus 
produtos no Senegal. 

Projeto: Valorização do Centro 

Multifuncional de Gabú, para 

a capacitação institucional em 

prol do desenvolvimento local 

da  Região Leste 
 

Agência Recetora da ONU: 
UNWOMEN 

Parceiro de Implementação Local: 
Plan International 

Financiador: Fundo das Nações 
Unidas para a Consolidação da Paz 
(PBF) 

Área de intervenção:  Gabú e 
Bafata 
 
 
Contatos: 

Duarte Mansoa   

associacaoamae@yahoo.com.br   

+245 955733805  

 

 
 

Próximos passos: 
 
Continuação das atividades de   

Alfabetização. 

Associação das Mulheres de 
Atividade Económica (AMAE)  

• Maior empoderamento e segurança econômica para as mulheres 
comerciantes alfabetizadas. 

• Harmonização e divulgação de tabela única de Taxas alfandegarias 
a vendedoras de Gabu e Bafata. 

• Diminuição na cobrança de Taxas Ilegais nas fronteiras. 

• Mapeamento das Barreiras Tarifadas e 
não Tarifadas.  

• Formação sobre Barreiras Tarifadas e 
não Tarifadas sobre o Comercio de 
Produtos Locais. 

• Formação sobre Leis de Comércios 
Regionais. 

• Sensibilização sobre o Papel da Mulher 
na Economia Local . 

• Alfabetização Funcional. 

• Realização do diagnostico de base 
sobre as cobranças legais e ilegais 
que afetam as mulheres em 
atividades geradoras de rendimento. 

• Técnicos da Direção Geral das 
Alfandegas e Policias, informados 
sobra a cobrança de taxas ilegais 
praticadas. 

• 25 Mulheres Alfabetizadas. 
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Atividades Chaves 

Resultados 

Impactos 

Projeto: No Agi pá Positivo. 

 

Agência Recetora da ONU: 
UNWOMEN 

Parceiro de Implementação Local: 
Plan International  

Financiador: Fundo das Nações 
Unidas para a Consolidação da Paz 
(PBF) 

 

 

 

 

Sumário: A FINSJOR forneceu treinamento e sensibilização da 
comunidade em direitos de saúde sexual e reprodutiva para 
adolescentes e jovens no Bairro Militar em Bissau. O projeto 
contribuiu para melhorar atitudes e compreensão das 
questões de saúde reprodutiva sexual, incluindo 
planejamento familiar e prevenção de IST. 

 Fórum de Intervenção Social 
de Jovens Raparigas 

(FINSJOR).  

• Formação de ativistas e campanhas 
de sensibilização sobre a 
importância de planeamento 
familiar, formas e consequência de 
gravidez precoce na adolescência e 
prevenção de IST/VIH sida. 

• Sensibilização através de arte 
publica/pinturas. 

• Debates radiofónicos. 

 

• Quebrou-se o tabu sobre falar sobre 
doenças sexualmente transmitidos entre 
os jovens do bairro militar através de 
campanhas  com o acesso a informações  
cientificas. 

• A técnica de usar jovens para sensibilizar 
jovens mostrou-se efetiva para provocar 
mudanças de atitudes e 

• 98 adolescentes e jovens de 
capacitados. 

• 4 sessões de sensibilização 
comunitária. 

• 4 paredes pintadas. 

•  3856 Alunos atingidos em 8 
escolas. 

Área de intervenção: SAB 
 
 
Contatos: 

Fatumata Camara  

finsjor@gmail.com  

+245 955733867  

Malam Sanha  

+245 956264900  

 

Próximos passos: 
 
• Estender a sensibilização a todos 

o Bairros de Bissau. 

• Parceria com Hospitais e Centro 

Saúdes para aberturas de balcões 

de sensibilização nas escolas. 
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Atividades Chaves 

Resultados 

Impactos 

 

 

 

Sumário: O IMI trabalhou com o objetivo  de contribuir para 
as capacidades das mulheres rurais na análise, prevenção e 
resolução de conflitos comunitários e fortalecer mecanismos 
locais para tratar de disputas comunitárias, capacitando as 
mulheres em sessões de treinamento e eventos de 
sensibilização da comunidade. 

Projeto: Apoio as mulheres 

nas comunidades em matéria 

de Análise prevenção e 

resolução dos conflitos 

comunitários. 
 

Agência Recetora da ONU: 
UNWOMEN 

Parceiro de Implementação Local:  

Plan International 

Financiador: Fundo das Nações 
Unidas para a Consolidação da Paz 
(PBF) 

Área de intervenção: Quinara 
e Tombali 
 
 
Contatos: 

Helena Said  

helenasaid2005@yahoo.com.br  

+245 955289796  

 
 
 
 

 
Próximos passos: 
 
Apoios para manter e fortalecer os 

clubes. 

 
MOZDAHIR INTERNACIONAL  

AGÊNCIA GUINE-BISSAU 

• Parceria entre os clubes e a 
administração local de 8 localidades para 
melhor gestão e resolução de conflitos. 

• Apropriação das comunidade alvo dos 
objetivos do projeto com aderência de 
novos membros. 

• Maior Compromisso com proteção das 
mulheres e engajamento da esquadra de 
Policia na resolução pacifica dos conflitos. 

• Estabelecimento de  «Clubes 
de vigilância das Mulheres 
para Paz Comunitária». 

• Reprodução do manual 
sobre análises e prevenção e 
resolução de conflitos. 

• Sensibilização comunitária 
porta a porta. 

• Celebração de acordo 
com os Immames. 

• Reativação do Gabinete 
de Gênero em Buba. 

• Mediação de conflitos 
pontuais incluindo posse 
de terra e roubo de 
gados. 

mailto:helenasaid2005@yahoo.com.br
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Atividades Chaves 

Resultados 

Impactos 

Projeto: Poupa Vida. 

 

Agência Recetora da ONU: 
UNWOMEN 

Parceiro de Implementação Local: 
Plan International  

Financiador: Fundo das Nações 
Unidas para a Consolidação da Paz 
(PBF) 

 

 

 

 

Sumário: Ndelugan e Ndakoulan contribuíram para a solução 
pacífica de conflitos, promovendo o diálogo comunitário na 
região sul de Biombo. Eles abordaram as causas profundas 
dos conflitos comunitários na região, criando espaços para 
discussões, negociações e sensibilização da comunidade. O 
projeto capacitou as mulheres a defenderem ativamente os 
seus direitos por meio de sessões de treinamento especiais. 

Área de intervenção: Oio: 
Mansoa, Mansaba 

 
Contatos: 

Nuna Brandao Martins 

okantomulheres@gmail.com 

 +245 969175219  

Genoveva Gomes:  

+245 955300251 

 
Próximos passos: 
 
Formação de mais ativistas com 

vistas na  continuidade do comitê 

de vigilância. 

NDELUGAN 

• Sensibilização  comunitária sobre 
mediação de conflitos; 

• Formação sobre participação  
politicas das mulheres na tomadas 
de decisão; 

• Formação dos funcionários das 
estruturas do governo civil da região 
de biombo, sobre redução de 
conflitos fundiários e comunitários. 

• 54 Líderes das associações de 
base, formados. 

• 115 Mulheres formadas no 
domínio de participação 
politica. 

• Mediação de conflito entre dois 
régulos que tinham uma 
disputa de posse de terra. 

• Acordo de parceria com o tribunal de Quinhamel na resolução de  
assuntos ligados a poder tradicional , herança e posse de terra. 

• Parceria com comando de Policia  entre batalhão de quartel de Ilonde 
na recuperação de roubo de gados. 

• Reconhecimento pela  autoridades tradicionais  da importância da 
participação da ONG NDELUGAN  decisão e na resolução de conflitos 
em  região de Biombo e criação da comissão de vigilância que reforça 
em parceria com as autoridades região de Cacheu denominada “No 
tem Dirutu a Segurança”. 
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Atividades Chaves 

Resultados 

Impactos 

  

 

Sumário: O famoso grupo de dança cultural do país, Netos de 
Bandim, mapeou e treinou mandjuandades em toda a Guiné-
Bissau. Também usaram metodologias de teatro e artes 
criativas para apoiar todos os projetos e gravaram uma série 
de músicas e vídeos sobre tópicos relacionados ao 
empoderamento das mulheres. 

Projeto: Mindjeris Mame De 

Paz. 

 

Agência Recetora da ONU: 
UNWOMEN 

Parceiro de Implementação Local: 
Plan International  

Financiador: Fundo das Nações 
Unidas para a Consolidação da Paz 
(PBF) 

 

Área de intervenção: Bafatá, 

Biombo, Gabú, Oio, Quinara, 

SAB e Tombali 

 
Contatos: 

Ector Negado:  

ectordiogenes@yahoo.com.br 
gcnetosdebandim@hotmail.com 

+245 955569595 

 
 

Próximos passos: 
 
Mais investimento nos grupos das 

mulheres por contribuírem muito 

no processo de estabilidade no Pais. 

Netos do Bandim 

• Campo de formação dos grupos de mandjuandade com a duração 
de 3 dias com  292 participantes. 

• Gravação de 14 musicas de sensibilização sobre as temáticas de 
sensibilização das organizações beneficiaria da subvenção; 

• 35 Grupos de Mandjuandade ( 763 pessoas)  recenseados em  
nível nacional durante a vigência do projeto. 

 

 

• Recadastramento 
dos grupos de 
mandjuandade de 
Tina ao nível 
nacional. 

 

• Criação de base de 
dados dos grupos. 

• Reativação de grupos de 
mandjuandadi em extinção. 

• Criação de pagina de 
facebook para divulgação 
das atividades. 

• Criação de parceria com as 
13 ongs que receberam 
fundos. 
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Atividades Chaves 

Resultados 

Impactos 

Projeto: Poupa Vida 

*Tababa (tobaco fortificado com 

algumas raízes de plantas silvestres)  

 

Agência Recetora da ONU: 
UNWOMEN 

Parceiro de Implementação Local: 
Plan International  

Financiador: Fundo das Nações 
Unidas para a Consolidação da Paz 
(PBF) 

 

 

 

Sumário: O grupo OKANTO advogou contra o uso do 
TABABA*. Este produto é um risco crescente para a saúde nas 
comunidades-alvo, levando a diferentes formas de infecção, 
cistos e formas de câncer. O projeto incluiu o trabalho em 
estreita colaboração com os profissionais de saúde, bem 
como o treinamento de jovens para realizar uma 
sensibilização eficaz de porta em porta e na comunidade. 

Área de intervenção: Oio: 
Mansoa, Mansaba 
 
Contatos: 

Nuna Brandao Martins 

okantomulheres@gmail.com 

+245 969175219  

Genoveva Gomes 

+245 955300251  +245 955900302 

  

Próximos passos: 
 

• Alargar a campanha de 
sensibilização e melhora na base 
de dados. 

• Maior engajamento 
governamental e de políticas 
públicas. 

• Realizar campanha nacionalde 
combate  com o slogan ”nô kaba 
ku tababá”.  

• Ssensibilização para médicos e 
especialistas de saúde. 

OKANTO/MULHERES 

• Formação de promotores 
locais sobre Saúde da Mulher 
e consequências de Tababa. 

• Sensibilização porta-a-porta 
sobre causas e 
consequências de uso de 
Tababa. 

• Engajamento 
governamental.  

• Projeção da temática a nível 
nacional e aumento da 
conscientização sobre o tema. 

• Disseminação de informações 
técnicas que possibilitaram a  
diminuição da prática entre a 
camada/ faixa etária mais 
consumidoras de Tababa.  

• 48 jovens raparigas/ 
promotoras formadas.  

• 630 pessoas sensibilizadas 
sobre os malefícios do uso do 
Tababa. 

• Intercâmbio entre as 
promotoras de Bironque  e 
Mansaba.   
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Atividades Chaves 

Resultados 

Impactos 

  

 

Sumário: A equipe da organisação Parceria Global para o 
Desenvolvimento (Parcel-OD) e a Associação dos Moradores 
e Amigos do Bairro de Mindará (AMA-Mindara) trabalhou em 
prol de uma Bissau mais limpa e segura. Criaram e treinaram 
uma equipe de gerenciamento de projetos que gastou 

Projeto: Instalação da 

estrutura Comunitária de 

Resolução de Conflitos 

 

Agência Recetora da ONU: 
UNWOMEN 

Parceiro de Implementação Local: 
SWISSAID 

Financiador: Fundo das Nações 
Unidas para a Consolidação da Paz 
(PBF) 

Área de intervenção: SAB 
 
 
Contatos: 

Juviano Landim: 

correiajuviano@gmail.com 

+245 956265611  

 

 

 

Próximos passos: 
 
Continuação  do projeto para atingir 

o território nacional 

Parceria Global para o  
Desenvolvimento Local (PARCEL-ODS) 

e Associação dos Moradores e 
Amigos do Bairro de Mindará  

    (AMA - MINDARÁ)  

• Formação sobre saneamento 
básico e tratamento de Lixo. 

• Sensibilização radiofônica. 

• Sensibilização comunitária. 

• Formação sobre a Liderança. 

• Mural de fotografias. 

• Recipientes de Lixo nos Bairros. 

• Criação de um balcão 
permanente de informação e 
sensibilização na gestão de lixo. 

• Criação de parceria com a 
Câmara Municipal de Bissau 
para recolha de Lixo. 

• Mudança de atitude com o 
tratamento de lixo e na limpeza do 
bairro. 

• Parcerias nacionais com empresas 
Publica e privada para tratamento 
de Lixo como a União das Cidades  
Capitais de Língua Portuguesa. 

• Empoderamento das mulheres de 
Mindara sobre a reutilização do lixo. 

mailto:correiajuviano@gmail.com
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Atividades Chaves 

Resultados 

Impactos 

Projeto: Aumentar a 

participação  Política e Social 

das  Mulheres em Guiné-

Bissau graças a Radio. 
 

Agência Recetora da ONU: 
UNWOMEN 

Parceiro de Implementação Local: 
Plan International  

Financiador: Fundo das Nações 
Unidas para a Consolidação da Paz 
(PBF) 

 

 

 

Sumário: A Rádio Mulher Bafatá (RMB) teve como objetivo 
criar novos programas radiofônicos com foco no empodera-
mento das mulheres.  Cobriram todos os 14 projetos e cri-
aram programas adicionais sobre os tópicos cobertos por es-
ses projetos, a serem disseminados por diferentes rádios em 
todo o país.  

Área de intervenção: Bafatá, 
Biombo, Gabú, Oio, Quinara, 
SAB e Tombali 
 
 
Contatos: 
radiomulher@radiomulherbafata.org 

+245966299659 

 
 
 
Próximos passos: 
 
Apoio a continuidade do projeto  

para a Radio Mulher atingir a 

cobertura nacional 

Rádio Mulher Bafatá 

• Execução de 03 Programas 
Monográficos. 

•  Debate sobre casamento 
forçado e violência 
doméstica. 

•  Workshop Participação 
das mulheres em 
diferentes atividades 
sociais. 

 

• Criação de programas 
onde as mulheres 
tiveram a oportunidade 
de partilhar as suas 
experiências. 

 

• Conciliação comunitária através da radio 
sobre questões relacionadas a gênero 
principalmente quando se trata das 
autoridades tradicionais. 

• Integração e aumento participação ativa das 
mulheres nos debates sobre gênero 
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Atividades Chaves 

Resultados 

Impactos 

 

 

 

Sumário: A Rede Nacional de Associações Juvenies de Guiné-
Bissau (RENAJ) trabalhou para  o  aumento na participação 
dos jovens na tomada de decisões, preparando uma “Lei da 
Paridade da Juventude” e advogando pela sua ratificação.  

A lei dá aos jovens uma voz maior na tomada de decisões 
nacionais visando uma porcentagem de assentos na 
Assembleia Nacional. 

Projeto: Participação Política 

de Jovens e Meninas. 

 

Agência Recetora da ONU: 
UNWOMEN 

Parceiro de Implementação Local: 
Plan International  

Financiador: Fundo das Nações 
Unidas para a Consolidação da Paz 
(PBF) 

 

Área de intervenção: SAB 
 
Contatos: 

Ronaldo V. da Silva:  

+245 955307907  

+245 966544612  

Mamadu Mustafa Bary: 
rederenaj@outlook.com  

 

 
Próximos passos: 
 

• Continuação da sensibilização 

dos jovens ja que a falta de 

conhecimento e informação 

foram fatores de distanciamento 

dos jovens a engajarem  na 

conquista do seu espaço  na 

sociedade.  

• Engajamento com autoridades  

nacionais para aprovação da Lei. 

Rede Nacional de 
Associações Juvenis  

(RENAJ)  

• Fórum regionais em Gabu 
e Canchungo. 

• Fórum nacional em 
Bissau. 

• Realização de espaço de 
concertação sobre 
barreiras culturais, sociais 
e econômica. 

• Escola nacional de 
voluntarismo. 

 

• Elaboração de anti-
projeto Lei. 

• Aumento de participação dos jovens nas 
instancias de tomada de decisão. 

• Aumento e maior engajamento dos jovens 
com espírito de voluntarismo para o 
desenvolvimento do pais e mudança da 
perspectiva dos Jovens sobre as suas 
responsabilidades na politica para o 
desenvolvimento do pais. 
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Atividades Chaves 

Resultados 

Impactos 

Projeto: Zero Assedio Sexual 

nas Escolas. 

 

Agência Recetora da ONU: 
UNWOMEN 

Parceiro de Implementação Local: 
Plan International 

Financiador: Fundo das Nações 
Unidas para a Consolidação da Paz 
(PBF) 

 

 

 

 

Sumário: A Rede Nacional de Jovens Mulheres Líderes de 
Guiné-Bissau (RENAJELF) visou reduzir os incidentes de 
assédio sexual contra meninas conduzidos por professores 
nas escolas.  O projeto conduziu diferentes atividades de 
sensibilização sobre a violência sexual e os direitos das 
meninas e se envolveu com as autoridades para preparar uma 
lei nacional contra o assédio sexual. 

Área de intervenção:  SAB 
 
  
Contatos: 
Fatumata Sane   

roajelfgb@gmail.com  

+245 955247486  

 

 

 

Próximos passos: 
 
• Debate na Assembleia da 

Republica sobre a proposta Lei 

• Engajamento com autoridades 

do setor de Justiça e Segurança 

para sensibilizar sobre o seu 

papel na intervenção de casos 

de assédio sexual. 

Rede Nacional De Jovens Mulheres 
Líderes da GB (RENAJELF-GB)  

• Realização de inquérito nas escolas. 

• Sensibilização em 8 escolas de Bissau. 

• Formação com operadores de Justiça sobre os 
desafios e as perspectivas de criminalização do 
assedio. 

• Fórum sobre validação da proposta Lei. 

• Difusão de spots  publicitários. 

• Rascunho de uma  proposta Lei 
sobre assédio sexual. 

• Consciencialização do impacto 
do assedio sexual. 

• 293 participantes que 
atenderam as sessões de 
sensibilização sobre o assédio 
sexual nas escolas. 

• Projeção da temática do assédio sexual nas escolas, que antes 
do projeto era considerado um tabu, em nível nacional.  

• Mudou-se a perspectiva da criminalização do assedio no país. 

• Consciencialização sobre o assedio sexual nas escola. 

• Parceria com Ministério da Educação para a realização de 
campanhas de sensibilização nas escolas.  

mailto:roajelfgb@gmail.com
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Atividades Chaves 

Resultados 

Impactos 

 

 

 

Sumário: TEBANKI Grup Kumpuduris de Paz conduziu uma 
campanha de educação cívica e conscientização eleitoral nas 
Ilhas Bijagos para as eleições presidenciais, usando 
programas de rádio e atividades de sensibilização 
comunitária. 

Projeto: Advocacia por uma 

politica mais inclusiva. 

 

Agência Recetora da ONU: 
UNWOMEN 

Parceiro de Implementação Local: 
Plan International  

Financiador: Fundo das Nações 
Unidas para a Consolidação da Paz 
(PBF) 

 

Área de intervenção: Bijagos 

   
Contatos: 
Herculano Preto 

+245 955400005 
tebanki@yahoo.com  

Ivansca Janira 

+245 969235588 

 
Próximos passos: 
 
Apoiar a continuidade da 

sensibilização empoderamento das 

mulheres vendedoras. 

TEBANKI Grupo Kumpuduris de 
Paz 

• Sensibilização comunitária sobre a 
importância da  participação 
politica das mulheres. 

• Sensibilização porta a porta. 

• Debates Radiofônicos. 

• Formação  sobre direitos humanos. 

• Criação de 8 pontos 
focais nas ilhas de 
Bubaque. 

• Criação de um espaço 
para as mulheres 
partilharem as suas 
experiencias. 

• Formação de 24 ativistas. 

• Parceria com a Capitania na 
obtenção da isenção de 
pagamento das progas (Barco). 

• Inclusão de pessoas portadoras 
de deficiência nos trabalhos. 

• Participação na mediação e 
resolução dos conflitos. 
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Atividades Chaves 

Resultados 

Impactos 

Projeto: Instalação da 

estrutura Comunitária de 

Resolução de Conflitos 

 

Agência Recetora da ONU: PNUD 

Parceiro de Implementação Local: 
SWISSAID 

Financiador: Fundo das Nações 
Unidas para a Consolidação da Paz 
(PBF) 

 

 

 

 

 

Sumário: A Associação Trajetórias para a Desminagem da 
Violência atuou no sector de Pitche, região de Gabú, instalan-
do quatro comitês de mediação de conflitos comunitários, a 
fim de dar solução a problemas de roubo de gado, posse de 
terra e consumo de água.   

Associação Trajetórias para a 
Desminagem da Violência  

• Jornadas de formação, 
sensibilização e Informação. 

• Implementação de avaliação 
como estratégia de seguimento 
e análise aos trabalhos 
desenvolvidos. 

• 30 ativistas formados na 
mediação de conflitos 
comunitários. 

 

• 4 comitês de Mediação 
comunitária criados. 

  

• População mais sensibilizada e 
predisposta a resolução pacífica e 
dialogada de conflitos. 

• Participação ativa de jovens, mulheres, 
idosos, representantes de autarquia e 
religião nos comités  

• Redução de tempo e recursos 
financeiros na gestão de conflitos. 

 

Área de intervenção: 
Comunidades do sector de 
Pitche (Região de Gabú). 

 

Contactos: 

Djenabu Baldé 

djenabubalde111@gmail.com  

+245 955937358 

  

Próximos passos: 

Extensão dos Comitês de Resolução 

de Conflito em outras comunidades 

no sector de Pitche.  
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Atividades Chaves 

Resultados 

Impactos 

  

 

 

DDCC, AOFASS & REMUME 

Sumário: Este projeto de três organizações trabalhando 
colaborativamente foi uma intervenção multidimesional 
num conflicto complexo entre as aldeas de Djobel, Arame, 
Elias e Cassúh. O problema está ligado à mudanças 
climáticas numa zona da parte norte de Guiné-Bissau onde 
os residentes da tabanca de Djobel moram numa ilha que 
em breve ficará totalmente submergido com o aumento do 
nível do mar. 

• Formação de jovens e mulheres na matéria de gestão de conflito. 

• Oficina de capacitação dos colaboradores locais das tabancas 
alvos. 

• Sensibilização porta a porta de líderes comunitários e tradicionais. 

• Encontro de líderes comunitários e tradicionais por tabanca. 

• Encontro geral de todos os líderes comunitários e tradicionais. 

• 20 mulheres e 20 
jovens capacitiados na 
materiea de gestão de 
conflito. 

• Restaurada a paz 
entre as tabancas em 
Conflito, Djobel, 
Arrame e Cassu. 

• Interesse das comunidades em diálogo 
para a resolução do conflito. (reunião 
geral que juntou todos os líderes 
tradicionais. 

• Confiança entre as partes e minimização 
de medo das pessoas envolvidas no 
projeto. 

• Livre circulação das pessoas das 
tabancas. envolvidas no conflito. 

Próximos passos: 

Procurar apoio financeiro para 

continuidade do projeto 

Projeto:  EKUOSENODIA 

 

Agência Recetora da ONU: PNUD 

Parceiro de Implementação Local: 
SWISSAID 

Financiador: Fundo das Nações 
Unidas para a Consolidação da Paz 
(PBF) 

Área de intervenção: Região 

de Cacheu (Suzana). 

Contato:  

João Paulo Djata 

joaopaulodjata1221@gmail.com= 

+245 955774053 
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Atividades Chaves 

Resultados 

Impactos 

Projeto: No Djunta Mon No 

Cuida De No Matu. 

 

Agência Recetora da ONU: PNUD 

Parceiro de Implementação Local: 
SWISSAID 

Financiador: Fundo das Nações 
Unidas para a Consolidação da Paz 
(PBF) 

 

 

 

Sumário: O projeto do Gurpo de Jovens Formados en Gestão 
Sustentável dos Recursos Naturais (GJGSRN) objetivou uma 
melhor gestão florestal através da capacitação de jovens e 
moradores das comunidades de Sedjo Mandinga e arredores, 
sobre a extração racional dos recursos florestais e a 
divulgação de uma nova tecnologia de fogões melhorados 
como forma a mitigar os riscos das alterações climáticas que 
afetam a secção de Imabe. 

Área de intervenção:  
Sector de Pirada, Região de 
Gabú. 
 
Contatos: 

Edimar Ciqueira 

edimarciqueira@gmail.com 

 +245 955583651 

 

 

Próximos passos: 
 
Criação de Comitês de Resolução de 

Conflito para suportar a 

sustentabilidade do projeto. 

GJFGSRN – Grupo de Jovens 
Formados em Gestão Sustentável 

dos Recursos Naturais.  

•  Capacitação dos 

utilizadores florestais  

no domínio  de 

gestão florestal e 

construção de 

fogões melhorados.  

 

• 53 jovens ativistas formados 
no domínio da gestão 
florestal e na construção de 
fogões melhorados. 

 

• Mais de 100 fogões 
melhorados construidos.   

•  Redução de pressão humana sobre as 
florestas e utilização de carvão e 
lenha. 

•  Diminuição de riscos de acidentes de 
queimaduras ligados a fogões de 
cozinha.  

• Cedencia de um terreno para 
Reflorestação. 
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Atividades Chaves 

Resultados 

Impactos 

 

 

Sumário: Este projeto do Fórum Regional da Juventude e 
População da Região de Gabú (FNJP-RG) promoveu o 
fortalecimento e resiliência da juventude em questões de 
migração e problemas ambientais em 10 comunidades de 
Pirada.  

Projeto: Uma cidadania 

comprometida com a cultura 

da paz e na promoção e 

proteção dos recursos 

naturais. 
 

Agência Recetora da ONU: PNUD 

Parceiro de Implementação Local: 
SWISSAID 

Financiador: Fundo das Nações 
Unidas para a Consolidação da Paz 

Área de intervenção:  
Sector de Pirada Região de 
Gabú 
 
Contatos: 

Tino Tchuda 

forumorg@hotmail.com 

+245 955800016 

 

 
Próximos passos: 
 
Apoio a continuidade do projeto de 

forma a proporcionar as 

sutentabilidade do clube de ativistas 

defensores do meio ambiente. 

 

Fórum Regional da Juventude e 
População da Região de Gabú 

• Formação de ativistas para jovens em 
matéria de migração e problemas 
ambientais. 

 

• Campanhas de sensibilização em  10 
comunidades sobre migração e 
problemas ambientais. 

•  20 ativistas formados  

•  13 Programas 
Radiofónicos difundido  

• 1 Clube de Defensores do 
meio ambiente. 

• As comunidades 
identificadas estão mais 
consciencializadas e 
engajadas na resolução 
de problemas 
comunitários. 
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Atividades Chaves 

Resultados 

Impactos 

Projeto: Gestão de Conflitos 

pela Posse da Terra em 

Cacheu. 

 

Agência Recetora da ONU: PNUD 
Parceiro de Implementação Local: 
SWISSAID 
Financiador: Fundo das Nações 
Unidas para a Consolidação da Paz 
(PBF) 

 

 

 

• Maior engajamento dos jovens na 
resolução pacífica dos conflitos. 

• Assinatura de um acordo de paz entre 
comunidades que se comprometeram a 
levar futuros conflitos de terra aos 
mecanismos tradicionais de resolução de 
conflictos. 

Sumário: Este projeto da Associação dos Jovens Estudantes e 
Amigos de Cacheu (AJEFAC) visou reduzir o fenómeno de 
conflitos sobre a posse da terra em 6 comunidades do sector 
e região de Cacheu. O objetivo foi alcançado através da 
promoção do dialogo e a soluções pacificas de conflitos 
ligados à posse de terra. 

Área de intervenção:  
Sector de Cacheu, Região de 
Cacheu. 
 
 
Contatos: 

Lauterio Gomes 

lausgomes2014@hotmail.com 

+245 955562291 

 
 

Próximos passos: 
 
Criação de Comitês de Resolução de 

Conflitos para apoiar a 

sustentabilidade do projeto. 

Associação dos Jovens Estudantes 
Filhos e Amigos de Cacheu (AJEFAC)   

•  Palestras temáticas sobre a 
lei de terra e conflitos de 
terra. 

•  Formação de ativistas para 
jovens rurais.  

•  Djumbais comunitários  

•  Elaboração de programas 
radiofónicos. 

 

•   35 jovens rurais tornaram-se 
ativistas. 

•  Difusão de 5 programas 
radiofónicos.  

•  Adoção de um pacto de 
compromisso de paz social 
comunitário. 
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Atividades Chaves 

Resultados 

Impactos 

 

 

 

Sumário: A Rede Regional das Associações Juvenis de Cacheu 
(RENAJ-Cacheu) contribuiu para a resolução de conflitos 
ligados aos recursos haliêuticos e o roubo de gado na região 
de Cacheu, inclusive na secção de Pelundo. 

Projeto: Projeto: Paz na 

Cacheu 

Agência Recetora da ONU: PNUD 
Parceiro de Implementação Local: 
SWISSAID 
Financiador: Fundo das Nações 
Unidas para a Consolidação da Paz 
(PBF) 

 

Área de intervenção: Região 
de Cacheu (Cidade de Cacheu 
e Pelundo) 
 
 
Contatos: 

Fernando Djeme 

rederenaj@outlook.com 

+245 96966851722 

 

 
Próximos passos: 
 
Proporcionar a sustentabilidade do 

projeto através da influencia dos 

ativistas nas comunidades. 

RENAJ-CACHEU  

• Elaboração de Termos de Referência e Criação de Comité de 
Prevenção e Gestão de Conflitos Comunitários. 

• Formação de mulheres, homens e jovens rurais na gestão 
sustentável de recursos naturais.  

• Missões conjunta de fiscalização de atividade pesqueira no rio 
de  Cacheu. 

• Instalação de um coral comunitário. 

• Restabelecimento de relações 
entre IBAP e associações 
pesqueiras. 

 

• 1 coral de gado comunitário 
construído na aldeia de 
Pelundo.   

 

• Reactivado as missões de 

fiscalização da pesca ilegal 

no Rio Caheu. 

 

• Redução de roubo de 

gados. 
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Atividades Chaves 

Resultados 

Impactos 

Projeto: Ambiente i no saúde 

e Alimentação. 

 

Agência Recetora da ONU: PNUD 

Parceiro de Implementação Local: 
SWISSAID 

Financiador: Fundo das Nações 
Unidas para a Consolidação da Paz 
(PBF) 

 

 

 

 

Sumário: O projeto da Associação dos Jovens Defensores do 
Meio Ambiente de Boé (AJDAB) procurou reforçar as 
capacidades e competências dos membros de algumas 
comunidades do sector de Boé em matéria de resolução de 
conflitos e gestão dos recursos naturais e contou com um 
repovoamento florestal.  

Área de intervenção:  5 
Comunidades do setor de Boé: 
Tchetche, Cobolo, Tuba Boé, 
Cape Bonde el Beli II. Região 
de Gabú. 
 
Contatos: 

Djamalal Camará 

djamalal@hotmail.ocm 

+245 955780685 

 

Próximos passos: 
 
Colaborar com o IBAP como forma 

de apoiar a sustentabilidade do 

projeto. 

AJDAB- Associação dos Jovens 
Defensores do Meio Ambiente de 

Boé 

• Capacitação técnica de 
seleção e semeação das 
plantas florestais e plantação 
de plantas de duas espécies 
ameaçadas 

• Palestra sobre as 
consequências da mineração 
de bauxite. 

• 50 jovens rurais formados na 
técnica de semeação das plantas. 

 

• 860 plantas semeadas nas lagoa de 
Wendu Wendu Tcham. 

•  Mudança de comportamento nos 
jovens e mulheres rurais na gestão 
dos recursos ambientais. 

 

• Desacelerado a degradamento das 
terras do setor de Boé.  
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Atividades Chaves 

Resultados 

Impactos 

 

 

 

Sumário: A Rede Regional das Associações Juvenis de Gabú 
(RENAJ-Gabú), procurou contribuir para a mediação de 
conflitos sobre a posse de terra, existentes entre 
comunidades do sector de Boé e melhorar a gestão da 
floresta comunitária para uma paz durável no sector de Boé.  

Projeto: Paz na Gabú. 

 

Agência Recetora da ONU: PNUD 

Parceiro de Implementação Local: 
SWISSAID 

Financiador: Fundo das Nações 
Unidas para a Consolidação da Paz 
(PBF) 

 

Área de intervenção:  Sector 

de Boé, Região de Gabú 

 
 
Contatos: 
Alimo Candé 

renajgabu@gmail.com 

+245 955331527 

 

 
Próximos passos: 
 
Continuar a apoiar os ativistas 

comunitarios para  proporcionar a 

sustentabilidade do projeto. 

RENAJ GABU  

• Formação  de animadores 
comunitários sobre a importância 
da preservação do meio ambiente e 
a biodiversidade.  

• Jornadas de sensibilização 
comunitárias sobre a preservação 
ambiental. 

• Debates Radiofónicos. 

•  10 ativistas rurais formados na 
gestão de conflitos ambientais. 

• 25 jovens e 25 mulheres rurais 
formados em gestão de conflitos. 

• Realizado ‘djumbai’ comunitário 
sobre preservação ambiental e a 
prevenção e gestão pacífica de 
conflitos. 

• Criação de 2 comités de prevenção 
e gestão de conflitos comunitários. 

• População mais sensibilizada e 
engajada na preservação 
ambiental. 

• Participação das autoridades locais 
e poder tradicional nos processos 
de resolução de conflitos.  



 

 32 

Atividades Chaves 

Resultados 

Impactos 

Projeto: Djoken Endam HE 

DJAM  

 

Agência Recetora da ONU: PNUD 

Parceiro de Implementação Local: 
SWISSAID 

Financiador: Fundo das Nações 
Unidas para a Consolidação da Paz 
(PBF) 

 

 

 

 

Sumário: Este projeto da Fonkinke Na Fayé capacitou jovens, 
mulheres e membros de diversas associações rurais do setor 
de Boé, região de Gabú, na gestão participativa dos conflitos 
ligados a preservação do meio ambiente e a administração 
sustentável dos recursos naturais visando o surgimento de 
novas lideranças na Unidade de Conservação de Boé. 

Área de intervenção:  Sector 
de Boé, Região de Gabú 
 
 
Contatos: 
Braima Baldé 

baldebraima@gmail.com 
+245 955564865 

 

 
Próximos passos: 
 
Continuar a apoiar os jovens rurais 

para proporcionar maior 

sustentabilidade  aos objetivos do 

projeto. 

FONDINKE NA FAYÉ 

• Formação de homens, 
mulheres, e jovens rurais 
do sector de Boé.  

• Produção de programas 
de rádio e spots 
publicitários ligados a 
temáticas ambientais  

• 10 chefes de comunidades, 
14 jovens, 5 agentes 
florestais, 4 membros de 
organizações locais e 5 
lideres da opinião 
capacitados na gestão de 
conflitos ambientais. 

• 2 comités de vigilância 
comunitários criados. 

• População mais sensibilizada com 
visíveis mudanças de 
comportamento em questões de 
conflitos pela posse de terra. 

• Engajamento das autoridades 
locais e poder tradicional nos 
processos da resolução de 
conflitos. 
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Atividades Chaves 

Resultados 

Impactos 

 

 

 

Sumário: O Conselho Regional da Juventude de Cacheu (CRJ) 
promoveu o ativismo jovem na conservação da Floresta 
Communitaria e o uso sustentável dos recursos florestais por 
parte dos residentes das comunidades de Pelundo, Segundo 
Bolanha, Djolmet e Canchungo. 

Projeto: Gestão da Floresta 

Comunitária. 

 

Agência Recetora da ONU: PNUD 

Parceiro de Implementação Local: 
SWISSAID 

Financiador: Fundo das Nações 
Unidas para a Consolidação da Paz 
(PBF) 

 

Área de intervenção:  
Região de Cacheu (Pelundo, 
Segundo Bolanha Djolmet e 
Canchungo) 
 
Contatos: 

Juviecson Nuno Correia 

papanamoane@gmail.com 

+245 955363996 

 
Próximos passos: 
 
Continuar a apoiar as comunidades 

identificadas de forma a 

propocionar maior sustentabilidade 

ao projeto. 

CRJ-CACHEU 

•  Formação de animadores locais 
sobre a importância do meio 
ambiente. 

• Jornadas de sensibilização 
comunitárias. 

• Eventos culturais e de massa 
popular com grupos de teatros 
e grupos de Tinas local. 

•  45 ativistas capacitados na 
gestão de recursos florestais.  

•  220 famílias em 4 
comunidades sensibilizadas 
sobre preservação ambiental. 

• 4 programas de sensibilização 
radiofónicos difundidas . 

• Comunidade mais sensível a 
questões preservação da 
floresta comunitária. 

• Gestão de floresta 
Comunitária melhorada. 

• Cedência de um espaço 
comunitário para 
reflorestação em Pelundo. 
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Atividades Chaves 

Resultados 

Impactos 

Projeto: Proteção e 

conservação do meio 

ambiente e redução de 

poluição ambiental – AKÊ-

IFAYÉ”  (LIXO-GABÚ) 
 

Agência Recetora da ONU: PNUD 

Parceiro de Implementação Local: 
Plan International 

Financiador: Fundo das Nações 
Unidas para a Consolidação da Paz 
(PBF) 

 

 

Área de intervenção:  
Região de Gabú (Cidade de 
Gabú) 
 
 
Contatos: 

Lamine Turé 

Lamine-ture@hotmal.com 

245 955777052 

 
 

Próximos passos: 
 
Junto dos jovens rurais ativistas 

manter o acordo com as 

autoridades locais de forma a 

proporcionar maior  

sustentabilidade ao projeto. 

Sumário: Perante a situação da má gestão de lixo e poluição 
ambiental na cidade de Gabú, o projeto da Associação de 
Jovens Agricultores de Guiné-Bissau (AJAGB) entreviu de 
forma a mudar as atitudes da população e contribuir para a 
paz através da sensibilização e capacitação na gestão do meio 
ambiente nas comunidades circundantes do centro de Gabú. 

Associação dos Jovens Agricultores 
da Guiné-Bissau AJAGB 

• 40 tanques de lixo distribuídos. 

• 25 ativistas rurais formados. 

• Administradores locais 
comprometidos com os 
objetivos do projeto. 

• Mudança de comportamento da 
população na gestão do lixo e 
conservação do meio ambiente. 

• Comunidades mais limpas. 

• Autoridades locais comprometidos  com 
a melhor gestão do lixo. 

• Administração local, associações, ativistas de AJAGB, Djargas,  
Delegacia Regional de Agricultura e outras instituições, para 
colaborarem na gestão do lixo e proteção do meio ambiente. 

• Criação de equipa local para facilitar contatos com moradores dos 
bairros e autoridade local para determinar a localização de tanques de 
lixo nas cidades periféricas de Gabú. 

• Formação de ativistas locais  em diferentes temáticas para sensibilizar 
aos moradores sobre a gestão do lixo.  
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5. IMPACTOS GLOBAIS  

Os projetos de pequenos subsidios para a Consolidação da Paz como os implemen-

tados pelo PNUD e ONU Mulheres, através dos seus parceiros locais no País  

SWISSAID e Plan Internacional, respetivamente, tiveram impactos mais abrangentes 

e transformadores que os constatados pelas iniciativas de forma individual.   

Além desses excelentes resultados e impactos, a metodologia utilizada pelos dois 

programas conseguiu atingir uma serie de alcances significativos para países em via 

de desenvolvimento que precisam fortalecer os seus sistemas de governação e via-

bilizar a democracia.  Foram proporcionadas formações e assessorias  em diversas 

tematicas tais como em financiamentos de  projetos para a realização de trans-

formações sociais, compartilhamento de experiências, auxilio técnico, seguimento e 

contribuição para a visibilidade. As duas iniciativas ajudaram à atingir vários impac-

tos importantes tais como:   

• Organizações de jovens e mulheres foram legitimadas conquistando reconhecimen-

to a nível local e nacional pelos seus bons trabalhos em favor da preservação ambi-

ental ou por um país mais equitativo e justo. 

• Os grupos beneficiarios ajudaram a espalhar um modelo positivo de mulheres e 

jovens comprometidos com o desenvolvimento do seu país. Muitos grupos cres-

ceram com mais números de voluntários comprometidos a trabalhar em favor da 

paz.  

• Criou-se Capital Social com 27 grupos espalhados por todo o país experimentados 

no desenho de iniciativas inovadoras, execução de projetos, comunicação social e 

gestão financeira.  

• Grupos de jovens e mulheres foram empoderados para engajar com as suas autori-

dades locais, regionais e nacionais de forma respeitosa e produtiva em favor da 

procura de soluções construtivas e consensuadas à problemas coletivos. Em vários 

casos o governo mudou as suas estratégias de engajamento a nível local em favor do 

diálogo e menos atos represivos.  

• Mensagens de paz em favor da resolução de conflitos por vias não violentas chega-

ram a milhares  guineenses em 8 regiões do país.  

• Grupos vulneráveis  com mais voz ativa e aumento da auto-confiança  devido ao 

reforço de capacidade. 

• Maior parte dos projetos reenforçaram através das atividades os valores e a cultura 

da Guiné-Bissau.  
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6. BOAS PRÁTICAS 

Tabela de valores para materiais e serviços harmonizada  
Uma tabela de harmonizada de valores máximos aplicados para serviços e materiais usados na Guiné
-Bissau  foi para preparada para  garantir que os projetos.  

Comunicação 
Para melhorar a comunicação, todos os projetos e a equipe de coordenação formaram um grupo 
do WhatsApp. Isso permitiu que os projetos informassem com antecedência sobre o cronograma 
de atividades, além de compartilhar fotos e vídeos, proporcionando uma grande sinergia entre 
projetos.  

Modelo de orçamento padrão 
Todos os projetos aprovados foram submetidos a uma pré-indução, onde as ONGs reelaboraram 
suas propostas. O orçamento foi dividido por atividade e plano de trabalho. Essa iniciativa 
proporcionou capacitação extra e melhor entendimento da formulação do orçamento. 

Diretrizes de Comunicação 
Um guia de comunicação foi preparado para todos os projetos. O guia conteve instruções de como 
tiras melhores fotos, tabela de deve e não deve fazer quando tira-se fotos de atividades bem como 
orientações para postagens nas redes sociais. 

Mídia social 
Todos os projetos vinculam suas postagens em páginas nas mídias socias dedicadas ao projeto.   
facebook.com/NoBarsaPaz/                                  facebook.com/mobilizarjovens.rurais.3  

Reforço das Capacidades  
Um dos objetivos das organizações é, no final, tornar-se mais forte no gerenciamento de projetos. Foi 
realizada uma avaliação do parceiro para medir a capacidade financeira, administrativa e técnica de 
cada parceiro, bem como constantes formações para o reforço de capacidade das organizações 

https://www.facebook.com/NoBarsaPaz/
https://www.facebook.com/mobilizarjovens.rurais.3
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7. EQUIPA DO PROJETO 

Albertine Gomes, Representante administrativa interina ONU Mulheres, Guiné-Bissau, 

albertine.gomes@unwomen.org 

Aguide Gomes Sá, Assistente Financeiro e administrativo, UNFPA, Guiné–Bissau, 

Golda Vera Cruz, Consultora, ONU Mulheres, Guiné-Bissau, govera2001@yahoo.es 

Jenny Ackermann, Gerente de projeto  Plan International Guinea-Bissau, 

jenny.ackermann@plan-international.org 

Jose Levy, Representante Residente Adjunto, PNUD, Guiné-Bissau, jose.levy@undp.org 

Silvia De Giuli, Chefe da Unidade de Genero, UNIOGBIS, degiuli@un.org 

Laura Turrini Brandão, Coordenadora do projeto de Participação Politica das Mulheres e 

Jovens, Coordenadora do projeto . brandao@unfpa.org 

Lígia Baldé, Coordenadora do Projeto de Mobilização de  Jovens e Adolescentes de zonas 

rurais a atuarem como líderes no processo de construção da paz. 

Ninfa da Costa, Assistente Financeiro e Administrativo, ONU Mulheres, Guiné-Bissau, 

ninfa.dacosta@unwomen.org 

Alfredo Handem, Ex-Representante Nacional, SWISSAID, Guiné–Bissau, 

alhan2002@hotmail.com  
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