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Mais um Boletim Informativo Ianda Guiné! 

Caro leitor, ‘Não nos perca de vista!’, pois
fazemos muito gosto que continue a

acompanhar esta ambiciosa iniciativa de

cooperação da União Europeia com o povo

da Guiné-Bissau, que pretende promover

soluções para problemas sociais e novas

oportunidades económicas.

Somado ao compromisso que assumimos

nas edições passadas e que está quase

finalizado, pois agora só faltam 02 Ações, de

responder à questão ‘Por que esta Ação é
importante para o Programa?’, também

poderá saber ‘Quais são os resultados
esperados?’ para cada uma das 08 Ações.

Junte-se a nós nessa caminhada e boa leitura!



Não nos perca de vista!

Coletivos de Cidadãos Organizados de Longo Percurso e Experiência

Consolidada
A Ação Ianda Guiné! Djuntu realizou no dia 29 de outubro uma cerimónia de assinatura de contratos com os
Coletivos de Cidadãos Organizados de Longo Percurso e Experiência Consolidada (CCOLPEC) selecionados
no quadro do convite à apresentação de propostas para a atribuição de subvenções de funcionamento. Este
convite foi lançado no passado dia 05 de maio de 2020 e tem como objetivo o reforço organizacional e
apoio ao funcionamento dos CCOLPEC.

Ao todo, 05 CCO receberão o apoio da Ação Ianda Guiné! Djuntu para reforçar as suas capacidades internas
de funcionamento.

Os CCO selecionados são: ADIC Nafaia, Liga Guineense dos Direitos Humanos (LGDH), ONG Palmeirinha,

ONG NIMBA e Voz di Paz.

A Ação Ianda Guiné! Djuntu é implementada pelo Instituto Marquês de Valle Flôr (IMVF).

Encontro com associações da diáspora bissau-guineense
Sob o tema ‘A diáspora bissau-guineense enquanto ator de desenvolvimento’, teve lugar no dia 30 de
outubro de 2020, o primeiro encontro com as associações de emigrantes guineenses que desenvolvem
atividades de apoio ao desenvolvimento local e comunitário na Guiné-Bissau.

O encontro teve como objetivo criar um espaço de balanço, diálogo e concertação sobre a participação da
diáspora no desenvolvimento das comunidades na Guiné-Bissau, bem como proporcionar uma reflexão
sobre estratégias e recursos para fortalecer o papel das associações da diáspora. Cerca de 30 pessoas
participaram neste evento, o qual se realizou num formato online.

O encontro com associações da diáspora bissau-guineense foi dinamizado pelo Ianda Guiné! Djuntu, Ação
implementada pelo Instituto Marquês de Valle Flôr (IMVF).



Não nos perca de vista!

Formação em Organização e Gestão Associativa
A sessão de capacitação com duração de dois dias foi direcionada aos 80 membros dos comités

de gestão de associações da Região de Oio e Cacheu, representantes de 40 comunidades, entre

presidentes e tesoureiros das respetivas associações comunitárias. 

Dentre os vários conteúdos transmitidos, os líderes associativos tiveram a oportunidade de

aprender como impulsionar as dinâmicas empreendedoras mais eficazes e sustentáveis para o

melhor funcionamento das suas associações.

Tomando em conta as medidas preventivas para conter a propagação da pandemia, os 80

membros dos comités de gestão foram divididos em dois grupos, 40 por região, beneficiando de

um dia de formação cada.

Esta também é uma atividade da nossa Ação Ianda Guiné! Hortas, implementada em Oio e

Cacheu pela ONG ADPP Guiné-Bissau.

Aulas presenciais do Curso de Hortifruticultura e Nutrição
A Escola Vocacional de Bissorã acolheu, num sistema de internato, os 20 alunos do Curso de
Hortifruticultura e Nutrição.

Durante duas semanas os formandos tiveram a oportunidade de reforçar os conteúdos recebidos
online – devido à pandemia de covid-19, a formação começou a ser ministrada à distância – e
realizar atividades práticas para consolidar os conhecimentos adquiridos, sobretudo sobre
técnicas de germinação com variedades diversificadas, usando o método de estufa sem plástico.

Pimenta, alface, cebola, tomate, repolho e malagueta fazem parte das variedades experimentadas
no campo de ensaio.

O Curso de Hortifruticultura e Nutrição é uma atividade do nosso Ianda Guiné! Hortas, Ação
implementada em Oio e Cacheu pela ONG ADPP Guiné-Bissau.

Pequenos Planos de Mudança em

Canchungo
O desafio lançado pela Ação Ianda Guiné! Djuntu aos
Coletivos de Cidadãos Organizados (CCO), em todas as
regiões da Guiné-Bissau, visando promover o
desenvolvimento comunitário através de iniciativas
simples dos Coletivos, foi acolhido nesta primeira fase por
22 CCO , dentre eles o CCO de Canchungo que lançou a
campanha “Cudji Pilha”. A cerimónia oficial de
lançamento aconteceu no dia 23 de outubro, no Liceu
Regional de Canchungo Oh Chi Minh.

A equipa liderada pela Presidente do Conselho Regional
da Juventude, Deusa da Silva, vai proceder a atividades
de recolha das pilhas usadas em todas as ruas do setor
de Canchungo. O objetivo é minimizar os danos
ambientais e de saúde causados pelas substâncias
químicas contidas nas baterias.



Dom de sementeiras
Concluídas parcialmente as atividades de preparação de hortas, agora é a fase de distribuição de

sementes.

No dia 28 de outubro, a coordenação da Ação IG! Hortas em Oio e Cacheu colocou à disposição

dos supervisores regionais uma ampla gama de sementes hortícolas de qualidade, com variedades

diversificadas, para procederem a sua distribuição em 40 comunidades das localidades.

Foram distribuídas as seguintes variedades: pimenta, tomate, djagatu (beringela africana),

malagueta, sucul-bembe (família dos pimentos), alface, pepino, beringela, cebola, cenoura e

repolho.

Não nos perca de vista!

Acordada parceria entre a Ação Ianda Guiné! Lus ku iagu e a Escola

Vocacional de Bissorã
Esta parceria foi estabelecida no passado dia 20 de outubro e visa a formação intensiva (durante

11 meses) de 30 técnicos em reparação de bombas, canalização e sistemas solares fotovoltaicos.

Os técnicos irão assegurar a manutenção e reparação dos sistemas de abastecimento de água nas

localidades selecionadas, bem como reforçar o mercado de manutenção e reparação de bombas

na Guiné-Bissau.

A Ação Ianda Guiné! Lus ku iagu é implementada pela TESE - Associação para o Desenvolvimento,

ADPP Guiné-Bissau e ASPAAB.

Ação Ianda Guiné! Lus ku iagu realiza ensaios de caudal em Oio
Os ensaios aconteceram nos dias 22, 27 e 28 de outubro de 2020 em 03 localidades da Região de

Oio: Sansambato, Cutia de Cima e Jugudul. Através desse procedimento será possível determinar

a capacidade de produção dos furos em questão, bem como a análise da qualidade da água dos

mesmos.

A caracterização dos furos de água constitui uma das atividades-chave do diagnóstico técnico,

que irá servir de apoio à seleção das localidades alvo de intervenção ao nível de infraestruturas de

abastecimento de água.

Para saber mais: o caudal é o volume de água que passa durante uma unidade de tempo numa

dada seção de um rio e que se mede em metros cúbicos por segundo.

Esta também é uma atividade do nosso Ianda Guiné! Lus ku iagu, Ação implementada pela TESE -

Associação para o Desenvolvimento, ADPP Guiné-Bissau e ASPAAB.



Conheça-nos melhor

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 ?

Ianda Guiné! Arrus
A Ação Ianda Guiné! Arrus contribui para melhorar as condições de vida dos agricultores e seus
agregados familiares uma vez que trabalha na reabilitação de infraestruturas e na melhoria do sistema
de produção. A Ação Arrus pretende atingir estes objetivos aumentando a área cultivada, de forma a
aumentar a produção, e promovendo uma melhoria da produtividade.

Pretende-se, no fundo,  um impacto positivo na quantidade de arroz produzida e consequentemente
uma melhoria no rendimento disponível dos produtores e o reforço da segurança alimentar destes e
da população, em geral.

Ianda Guiné! Arrus (Engenharia Rural)
A componente Engenharia Rural do Ianda Guiné! Arrus está a trabalhar para facilitar o acesso numa
das áreas de intervenção da Ação – nomeadamente em Encheia, Região de Oio –, melhorar a
produção e processamento do arroz, favorecer as oportunidades socio-económico-culturais dentro
das tabankas intervencionadas e promover a participação ativa das comunidades em processos de
desenvolvimento.

Q u a i s  s ã o  o s  p r i n c i p a i s  r e s u l t a d o s  e s p e r a d o s

c om  e s t a  A ç ã o ?

Cerca de 78 km de pistas rurais e uma travessia de rio reabilitadas de forma durável nas regiões de
Oio, Quinara e Tombali;   
Estruturas estatais, PME e OSC (Organizações da Sociedade Civil) formadas na abordagem HIMO -

“Haute Intensité de Main d'œuvre”, tradução: Elevada Intensidade de Mão-de-obra;     

Comités de gestão para a manutenção descentralizada das pistas criados e suas capacidades
reforçadas;       
Capacidades do Ministério de Obras Públicas para a conceção, implementação e manutenção de
pistas reforçadas.

Os insumos essenciais da fileira avícola estão acessíveis em quantidade e qualidade;

O número de micro, pequenas e médias empresas da fileira aumentam de forma sustentável;
A rede organizada de atores fornece de forma sustentada os serviços necessários à fileira.

Com a implementação da Ação Ianda Guiné! Estradas esperamos alcançar os seguintes resultados:

Com a nossa Ação Ianda Guiné! Galinhas pretendemos alcançar os seguintes resultados:



Q u a i s  s ã o  o s  p r i n c i p a i s  r e s u l t a d o s  e s p e r a d o s

c om  e s t a  A ç ã o ?

Fornecer um sistema aprimorado e sustentável de monitoramento de segurança e nutrição
alimentar (“SiSSAN”);

Contribuir para prevenir todas as formas de desnutrição através de um maior compromisso
político com a nutrição, iniciativas de comunicação sobre mudanças comportamentais.

Capacidades de planeamento, gestão e coordenação de serviços de saúde reforçadas, nos níveis
central e regional, através da reforma do sistema de supervisão central, com ciclos de
planeamento (PNDS) funcionais e pelo menos um ciclo implementado;

Capacidades de planeamento e gestão dos recursos humanos da saúde reforçadas nos níveis
central e regional;
Quantidade e qualidade dos RHS melhorada, através do reforço da ENS e da formação médica
avançada nas áreas de anestesiologia, cirurgia geral e cirurgia ginecológica.

Com o nosso Ianda Guiné! Kume Dritu temos como meta os seguintes resultados:

Com o nosso Ianda Guiné! Saùdi objetivamos como meta os seguintes resultados:
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Siga-nos  no Facebook

@iandaguine

Inscreva-se na nossa mailing list e receba informações úteis sobre o

Programa Ianda Guiné! Nó lanta, nó pega, mas também no quadro

de outros projetos: www.iandaguine.org/inscricao

http://www.iandaguine.org/inscricao
https://web.facebook.com/iandaguine

