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Sessões com as Comunidades rurais e OSC,

Sessões de aprendizagem na Metodologia PPM,

“Cidadãos guineenses protagonistas na luta

contra a pandemia da Covid-19”, Seguimento dos

produtores avícolas, Mulheres horticultoras

recebem apoio para melhorar produção, Análise

da Segurança Alimentar e Nutricional na    

Guiné-Bissau, Água e Energia para as populações,

são nesta ordem que trazemos para si algumas

das atividades implementadas por nossas Ações

durante o mês de setembro. Mas não é só! Na

edição passada assumimos o compromisso de

continuarmos a responder à questão ‘Por que

esta Ação é importante para o Programa?’. Como

promessa é dívida, trazemos para si a

importância de mais 02 Ações (das 08,  ficarão

faltando 03).

Há também oportunidades que vão lhe permitir

juntar-se a nós.

Boa leitura!



Sessões com as comunidades rurais e OSC
Entre os dias 01 e 22 de setembro, a Ação Ianda Guiné! Arrus realizou sessões de lançamento das
Componentes de ‘Apoios às Comunidades Produtoras de Arroz de Mangal’ e ‘Formação e Sub-subvenções
às Organizações da Sociedade Civil (OSC)’. O objetivo foi dar a conhecer às comunidades produtoras de
arroz de mangal e às OSC das Regiões Tombali, Bafatá, Cacheu e Oio, as atividades previstas no âmbito
dessas Componentes: as partes envolvidas e a metodologia de realização das atividades; as condições de
acesso a apoios da Ação para a realização de atividades de melhoramento das respetivas bolanhas, para a
produção durável de arroz,  para o reforço de capacidades das OSC e para a realização de
acompanhamento dos trabalhos às comunidades.
Participaram nestas sessões 201 pessoas, representando 121 comunidades. Participaram, ainda, 53
organizações da sociedade civil.

A Ação Ianda Guiné! Arrus é implementada pelo consórcio constituído pela LVIA, UNIVERS-SEL, AD e
RESSAN-GB (Membros) e a Direção Geral da Engenharia Rural (Departamento Publico Associado). O Ianda
Guiné! Arrus intervém em 8 Sectores Administrativos, situados nas Regiões de Tombali, Cacheu, Oio e
Bafatá, e em Bissau.

Sessões de aprendizagem na
Metodologia PPM
Como criar coletivamente soluções mais inteligentes,
sustentáveis e colaborativas para pequenos problemas?
Para dar respostas à esta questão, o Ianda Guiné!
Djuntu (Ação implementada pelo IMVF) levou a cabo a

realização de sessões de aprendizagem em Metodologia
Desenho para a Mudança, com o intuito de elaborar
Pequenos Planos de Mudança (PPM) em todas as regiões
do país, incluindo o Sector Autónomo de Bissau (SAB). 

As sessões foram destinadas aos Coletivos de Cidadãos
Organizados (CCO), técnicos regionais e equipa interna
da Ação.

Nestas sessões foram disponibilizadas as ferramentas
necessárias para empreender pequenos projetos com
potencial de melhorar as condições de vida das próprias
comunidades, desafiando-as a participarem na resolução
dos desafios nacionais.
A metodologia dos PPM gira em torno de quatro fatores
fundamentais: Sentir, Refletir, Realizar e Partilhar.
Perspetiva-se a elaboração de 26 PPM que serão
executados até dezembro de 2020.

Não nos perca de vista!



Seguimento dos produtores avícolas
Entre os dias 15 e 30 de setembro, a Ação Ianda Guiné! Galinhas realizou diferentes visitas de

seguimento aos avicultores do Programa de Avicultura Familiar (PAF), enquadrados no ano
passado e pré-selecionados deste ano. As visitas aconteceram em Biombo, Bafatá, Gabú, Oio,

Cacheu e SAB (zonas de intervenção da Ação).

Nos próximos meses os novos beneficiários receberão kits de arranque: aves, materiais de
equipamento para aviário, comedouro, bebedouro, sistema de aquecimento, etc., os quais
permitirão em breve o arranque das suas atividades!
 

A Ação Ianda Guiné! Galinhas é implementada por Mani Tese, Asas de Socorro, IMVF e UNITO.

Mulheres horticultoras recebem apoio para melhorar produção
De acordo com calendário hortícola, o mês de setembro é o período de preparação dos campos
para o início da produção no final de outubro. Por isso, a Ação Ianda Guiné! Hortas, através da
ADPP, apoiou as mulheres horticultoras das regiões de Oio e Cacheu com materiais de vedação
dos campos hortícolas.

Estas vedações permitirão proteger as culturas da invasão de animais.

O apoio vai permitir a vedação de quarenta campos de ensaio da prática de técnicas de produção
hortícola, cujas áreas são delimitadas em 300 metros de perímetros cada.

Neste primeiro, ano as horticultoras vão igualmente beneficiar de sementes com melhor potencial
produtivo, garantindo uma maior rentabilidade da parcela hortícola. 

A Ação Ianda Guiné! Hortas visa assim amparar as mulheres agrupadas em clubes de agricultores,

dinamizando a fileira hortícola, apoiando a produção, transformação e comercialização dos
produtos para a promoção da segurança alimentar e nutricional nas comunidades rurais.

Não nos perca de vista!

"Cidadãos guineenses
protagonistas na luta contra a
pandemia da COVID-19"

Este é o nome da reportagem realizada pela Ação
Ianda Guiné! Djuntu, em parceria com a TV
Comunitária de Klelé, dá a conhecer os esforços e as
inovações de vários Coletivos de Cidadãos
Organizados (CCO) e das populações na Guiné-

Bissau na luta contra a COVID 19. A reportagem
decorreu entre os meses de maio e junho de 2020,

em todas as regiões do país.

Para visualizar a reportagem, clique no link:

https://www.youtube.com/watch?v=FfYsMYfrEUI



Água e Energia para as populações
Para proporcionar melhores infraestruturas de distribuição de água, saneamento e energia para as
comunidades em áreas rurais e semiurbanas, o Ianda Guiné! Lus ku iagu, através da TESE, e em

parceria com a Expertise SARL, iniciou, no dia 5 de outubro, a realização de visitas técnicas e
implementação do estudo socioeconómico para seleção das áreas de intervenção na região de Oio
(uma das zonas de atuação do IG! Lus ku iagu).

No final deste diagnóstico, a Ação irá fazer um workshop de apresentação dos resultados.

De salientar que a implementação do estudo socioeconómico tem por objetivo identificar as
localidades que congregam os critérios que permitirão, entre outros aspectos, uma gestão
transparente, eficiente e sustentável das infraestruturas.
 

Ação Ianda Guiné! Lus ku iagu é implementada pela TESE, ADPP-GB e ASPAAB.

Análise da Segurança Alimentar e Nutricional na Guiné-Bissau

Estabelecer uma base sólida do “SiSSAN”;

Fornecer acesso e incentivar o uso de dados desagregados e análises relevantes sobre SAN,

permitindo políticas e intervenções nacionais e regionais eficazes para diminuir a insegurança
alimentar e a desnutrição;

Melhorar o acesso ao conhecimento e a informações sobre nutrição;

Aumentar a conscientização da população sobre bons hábitos e boas práticas alimentares,

especialmente entre os mais vulneráveis;

Incentivar mudanças comportamentais na nutrição e diminuir a desnutrição crônica.

Durante o mês de setembro, a Ação Ianda Guiné! Kume Dritu realizou, no quadro do Sistema de
Seguimento de Segurança Alimentar e Nutricional (SiSSAN) desenvolvido pelo Programa
Alimentar Mundial (PAM), um inquérito sobre Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) a nível
nacional e um mapeamento dos atores e ações em matéria de SAN no país.

Os objetivos desta Ação do Programa Ianda
Guiné! são:·       

A Ação Ianda Guiné! Kume Dritu é gerida pelo PAM.

Não nos perca de vista!



P o r  q u e  e s t a  A ç ã o  é  i m p o r t a n t e  p a r a  o  P r o g r am a ?

Contribuição para o desencravamento socioeconómico de regiões com grande potencial agrícola.

Inserção efetiva das comunidades no contexto do desenvolvimento regional, com o envolvimento
das mesmas no Projeto (HIMO, manutenção de pistas).
Melhoria imediata da circulação de bens, produtos e pessoas. Estradas reabilitadas e Ferry
permitirão melhoria na circulação de bens de consumo e comercialização da produção agrícola
regional.
No médio prazo as estruturas sociais de base poderão se instalar nos locais de intervenção;

pequenos centros de atividades económicas poderão se formar, desenvolvendo novas formas de
comércio.

As intervenções previstas nas regiões de Oio e Tombali, serão complementares às das Ações Ianda
Guiné! Arrus e Ianda Guiné! Lus ku Iagu, as quais levarão a cabo atividades nestes setores.

Ianda Guiné! Estradas

Ianda Guiné! Galinhas 
O objetivo principal da Ação é o aumento dos rendimentos dos atores da fileira avícola, com enfoque
nos rendimentos dos produtores. As suas atividades procuram também aumentar o número de
empresas de produção melhorando e modernizando a gestão destas. Assim, desenvolvendo a
capacidade   de produção e de comercialização., os produtores-beneficiários terão à sua disposição
mais alimentos de fonte animal (frangos e ovos), os quais podem garantir a “segurança alimentar e
nutricional” dos próprios e do consumidor final, aumentando o rendimento familiar dos avicultores.

Conheça-nos melhor

Junte-se a nós!

Encontra-se ainda aberto o concurso público, lançado pela componente Engenharia Rural da Ação
Ianda Guiné! Arrus, para a construção de pistas em terra e obras hidráulicas na bacia do Rio
N’Guan, na Secção de Encheia, Sector de Bissorã, Região de Oio.

Todos os documentos do concurso estão disponíveis no link:

https://app.box.com/s/krlj16t34thof9lqriw2c72qb7noukc8
As candidaturas encerram no dia 30 de outubro de 2020, às 12h00 de Bissau.
A componente Engenharia Rural da Ação Ianda Guiné! Arrus é implementada pela ONG LVIA.

No âmbito das atividades com a diáspora bissau-guineense, com enquadramento na Ação Ianda
Guiné! Djuntu, estão abertas as inscrições para o primeiro encontro com as associações de
emigrantes que desenvolvem atividades de apoio ao desenvolvimento local e comunitário da Guiné-

Bissau.

Este encontro acontecerá em formato online, dia 30 de outubro, das 17h às 20h, e terá como tema: 

A diáspora bissau-guineense enquanto ator de desenvolvimento.

Se faz parte de uma associação na diáspora com iniciativas de desenvolvimento comunitário no seu
país de origem, pode inscrever-se até 28 de outubro aqui: http://bit.ly/Formulario_Diaspora
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Siga-nos  no Facebook

@iandaguine

Junte-se a nós!

No âmbito da Ação Ianda Guiné! Hortas (em Oio e Cacheu implementada pela ADPP-GB) estão
abertas as candidaturas para uma Assistência Técnica em Agronegócios.

Para mais informações, consulte os Termos de Referência: https://bit.ly/TDR_ATAgronegocio
As inscrições decorrem até ao dia 20 de outubro de 2020. 
As candidaturas femininas são fortemente encorajadas.

No âmbito da Ação Ianda Guiné! Hortas (em Bissau implementada pela ONG ESSOR) estão abertas as
candidaturas para a seguinte consultoria: realização de um Estudo do Sector da Horticultura
Convencional, combinado com um Estudo de Pesquisa de Mercado em Bissau, para validar a
relevância do desenvolvimento de um sector de horticultura agroecológica em Bissau.

Para mais informações, consulte os Termos de Referência: http://bit.ly/TDRIGHortas_Consultoria
As inscrições decorrem até ao dia 30 de outubro de 2020.

https://web.facebook.com/iandaguine

