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Nó lanta, nó pega!

Nesta edição, queremos que conheça algumas
das principais atividades implementadas pelo
Programa Ianda Guiné! durante o mês de
agosto. Nosso objetivo é fazer com que ‘ Não
nos perca de vista! ’ e esteja a par e passo

connosco. Assim, proporcionamos a ocasião
para que ‘ Conheça-nos melhor ’. Neste sentido,
respondemos à pergunta ‘ Por que esta Ação é
importante para o Programa? ’ sobre três

Ações que fazem parte do Ianda Guiné!, com o
compromisso de que, nas próximas edições do
boletim informativo, continuaremos a
responder a essa questão até alcançarmos as
oito Ações. Criamos ainda um espaço para a
divulgação de vagas no âmbito do Programa e,
assim, na medida do possível, ‘ Junte-se a nós! ’
nessa caminhada rumo ao desenvolvimento da
Guiné-Bissau.

Não nos perca de vista!
Preservar o ecossistema de mangal
Para proteger as bolanhas localizadas em Cafine e Cafal (setor de Bedanda, região de Tombali) dos
avanços da água e da erosão do solo provocada pelos rios, a Ação Ianda Guiné! Arrus deu início à
plantação de mil e setecentas árvores do género Leucena, de crescimento rápido. Com esta iniciativa
pretende-se que a comunidade substitua o corte do tarrafe, para a obtenção de lenha, pelas novas
árvores. O Tarrafe é fundamental para preservar o ecossistema.
Paralelamente, a Ação Arrus realizou duas atividades com a população dessas mesmas localidades:
a primeira aconteceu entre os dias 17 e 21 de agosto e visava a capacitação de formadores no domínio
das “Técnicas de Construção de Fornos e Fogões Melhorados”.
A segunda atividade, relacionada com a plantação de novas árvores, dedicou-se à sensibilização sobre
a importância do ecossistema de mangal e teve lugar entre os dias 24 e 28 agosto.

Soluções na resposta à Covid-19: Adaptações empreendedoras
O novo coronavírus (SARS-CoV-2) alterou o cotidiano da população da Guiné-Bissau. Foi
necessário adotar novas práticas como o uso de máscaras de proteção. As adaptações para
“se estar em sociedade” têm ocorrido de forma rápida e praticamente em todas as áreas. Na
vertente do empreendedorismo a Ação Ianda Guiné! Galinhas , cumprindo as
determinações do Estado de Emergência, conseguiu implementar uma medida de segurança
importante, permitindo que os/as avicultores/avicultoras não tenham de se deslocar à
empresa CEDAVES (uma das beneficiárias da Ação) para comprar ração, passando esta
empresa a fazer a sua distribuição. Para tal, foram criados postos de venda nas zonas de
intervenção: Setor Autónomo de Bissau, Biombo, Oio, Cacheu, Bafatá e Gabú.

Soluções na resposta à Covid-19:
Coletivos de Cidadãos Organizados
Logo no início da pandeia muitas organizações decidiram
centrar esforços na prevenção e sensibilização junto das
suas comunidades. Para retratar esta realidade e as
inovações constatas na resposta que os Coletivos de
Cidadãos Organizados (CCO) têm dado contra a Covid-19, a
Ação Ianda Guiné! Djuntu avançou com a produção de
uma reportagem. Com esta peça informativa pretende-se
mostrar o trabalho de dezenas de CCO – que na verdade
representam apenas uma parte das centenas de Coletivos
da Guiné-Bissau.
De ressaltar que algumas das organizações entrevistadas
durante a elaboração da reportagem, realizada pela TV
Comunitária de Klelé, fazem parte dos 36 CCO beneficiários
do “Fundo Especial para a Prevenção da Covid-19”, lançado
pela Ação Djuntu, no valor de 21.000.000 XOF (vinte e um
milhões de francos CFA).

Não nos perca de vista!
Soluções na resposta à Covid-19:
Formação à distância
Para contornar as limitações impostas pelo novo
coronavírus, o qual obrigou a adoção de medidas de
proteção para reduzir o número de infecções e a
sobrecarga do sistema de saúde, a Ação Ianda
Guiné! Hortas apostou na implementação da
modalidade b-learning (sistema de formação onde
parte dos conteúdos é transmitido à distância) e
desta forma garantiu a realização do Curso de
Hortifruticultura e Nutrição. Para tal, 10 animadores
e 20 estudantes receberam todo o apoio necessário
para estarem aptos a utilizar técnicas e sistemas
aplicados no ensino à distância, tais como o Google
Classroom e o Zoom, conseguindo assim evitar o
adiamento destas sessões, cruciais para aumentar a
produção e a produtividade nesta área tão
importante para a mitigação, nestes tempos de
crise, da insegurança alimentar e nutricional dos
produtores e da comunidade em geral.
A primeira edição do Curso de Hortifruticultura e
Nutrição teve início no dia 24 de agosto e terá
duração de 6 meses (24 semanas).

Conheça-nos melhor
Por que esta Ação é importante para o Programa?
Ianda Guiné! Kume Dritu
Produz informações sobre segurança alimentar e nutricional, vitais para o desenho de políticas
públicas eficazes, nestas matérias.
Estimula a procura dos serviços de nutrição e sensibiliza a população sobre boas práticas de
nutrição, especialmente entre os mais vulneráveis;
Cria consenso entre as partes interessadas ao nível local e nacional sobre mudanças de
comportamentos, prioridades e estratégias para lidar efetivamente com a insegurança
alimentar e a desnutrição.

Conheça-nos melhor
Por que esta Ação é importante para o Programa?
Ianda Guiné! Lus ku iagu
O acesso a serviços básicos, como o abastecimento e distribuição de água potável, energia e
saneamento, geridos de forma eficaz e sustentável, contribuem para:
Uma melhoria significativa da qualidade de vida das populações e;
Uma diminuição da incidência de doenças relacionadas com a falta de água potável e
saneamento.
Com esta intervenção pretende-se, também, contribuir para a criação de dinâmicas potenciadoras de
desenvolvimento económico e social nas zonas rurais, através da criação ou melhoria de negócios,
podendo gerar novos polos e mercados locais.

Ianda Guiné! Saùdi
Fragilização do setor da Saúde pode ter impactos significativos e nefastos em todas as áreas
do Programa, principalmente no atual contexto de pandemia.
Desta forma, o Ianda Guiné! Saùdi:
Dá resposta a problemas estruturais existentes no sistema de saúde guineense;
Promove um sistema de saúde mais robusto e organizado;
Forma recursos humanos em áreas chave neste setor;
Fornece ferramentas às entidades parceiras guineenses, as quais lhes permitirão continuar
a desenvolver as suas capacidades, mesmo depois do Programa terminar.

Junte-se a nós!
Ação Ianda Guiné! Estradas lançou, no dia 26 de agosto, o concurso para a contratação de um(a)
Engenheiro(a) Civil, o qual será responsável por assegurar o design, a coordenação no terreno e a
supervisão da reabilitação de pistas rurais nas regiões de Oio, Quinara e Tombali (zonas de intervenção
da Ação).
As pessoas interessadas deverão seguir os seguintes passos para enviar a candidatura:
1. Visitar o website UNOPS Jobs https://jobs.unops.org/Pages/ViewVacancy/VADetails.aspx?id=20243
2. Criar um perfil (em Apply / Register);
3. Preencher os dados e depois ir ao perfil da vaga e enviar a candidatura.
As candidaturas deverão ser submetidas até às 22 horas de Bissau, do dia 07 de setembro 2020.

Siga-nos no Facebook

@iandaguine
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