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Ianda Guiné! é o nome da ambiciosa iniciativa de

cooperação da União Europeia com o povo da

Guiné-Bissau, que pretende promover

soluções para problemas sociais e novas

oportunidades económicas.

A ambição do programa Ianda Guiné! é a de inovar,

distinguindo-se pela sua capacidade de aprender

das experiências passadas, de mobilizar

competências e de imaginar novos caminhos numa

Guiné-Bissau de todos para todos.

É um programa desenvolvido em parceria com oito

Ações complementares, coerentes e harmonizadas

que concorrem para o mesmo objetivo: PROMOVER

SOLUÇÕES PARA PROBLEMAS SOCIAIS

E NOVAS OPORTUNIDADES ECONÓMICAS.



Conheça cada Ação IG!

Ianda Guiné! Arrus
Através de práticas adaptadas e dignas, Ianda Guiné! Arrus ajuda os agricultores e as suas
comunidades a lidarem com os problemas provenientes das mudanças climáticas e a
adaptarem-se, assegurando alimentação e recursos económicos para as suas
famílias.

Zonas de Intervenção: Oio| Tombali| Bissau
Implementadores: LVIA | AD | UNIVERS-SEL | RESSAN-GB

Ianda Guiné! Galinhas
Esta Ação trabalha para garantir condições de vida dignas para os pequenos produtores do
setor avícola, contribuindo para o aumento do rendimento das suas famílias e comunidades e
para tornar a avicultura na Guiné-Bissau uma atividade competitiva.

Zonas de Intervenção: Cacheu | Oio | Biombo | SAB | Gabu | Bafatá
Implementadores: Mani Tese | Asas de Socorro | IMVF | UNITO

Ianda Guiné! Djuntu
A Ação Djuntu apoia os cidadãos da Guiné-Bissau a organizarem-se para poderem, djuntus,

encontrar soluções para os problemas das próprias comunidades e participarem na resolução
dos desafios nacionais.

Zonas de Intervenção: Bijagós | SAB | Oio | Cacheu | Bafatá | Gabu | Quínara | Tombali |
Biombo | Diáspora guineense
Implementador: IMVF

Ianda Guiné! Lus ku iagu
Com o Ianda Guiné! Lus ku iagu melhores
infraestruturas de distribuição de água e
energia, aliadas a uma gestão transparente e
eficiente dos serviços, permitem beneficiar mais
famílias e comunidades em áreas rurais e
semiurbanas.

Zonas de Intervenção: Oio | Bolama
Implementadores: TESE | ADPP-GB | ASPAAB

Ianda Guiné! Hortas
O Ianda Guiné! Hortas apoia novos modelos de
produção, transformação e comercialização de
hortícolas, procurando assim melhorar as condições
de trabalho das mulheres horticultoras, bem como a
qualidade de vida das suas famílias e comunidades.

Zonas de Intervenção: Bissau | Oio | Cacheu
Implementadores: ESSOR | ADPP-GB | Asas de
Socorro



É prioridade da União Europeia

apoiar as pessoas a

enfrentarem e ultrapassarem

as dificuldades do dia-a-dia e a

apoderarem-se das suas vidas:

Nó lanta, nó pega.

Ianda Guiné! Saùdi
A qualidade dos serviços de saúde depende não só dos técnicos, mas também dos
dirigentes e da estrutura do sistema. Ianda Guiné! Saùdi reforça a gestão do sistema e a
competência do pessoal de saúde a todos os níveis, com vista a melhores condições de saúde
da população.

Zonas de Intervenção: Bissau | Biombo | Oio | Cacheu | Bafatá | Gabu | Quínara | Tombali |
Bolama
Implementador: Camões I.P.

Ianda Guiné! Kume Dritu
O Inda Guiné! Kume Dritu apoia ações que promovam uma melhor alimentação da população.

Trata-se, por um lado, de conhecer melhor a situação da nutrição e da segurança alimentar
no país e, por outro lado, melhorar a informação e promover hábitos alimentares mais
saudáveis junto das famílias.

Zonas de Intervenção: SAB | Oio | Cacheu | Bafatá | Gabu | Quínara | Tombali | Biombo |

Bolama/Bijagós
Implementador: PAM

Ianda Guiné! Estradas
O Ianda Guiné! Estradas apoia a reabilitação de pistas rurais e a implementação de um sistema
de gestão e manutenção eficiente, permitindo às comunidades destas regiões terem um
acesso mais fácil aos mercados e serviços e, assim, combaterem o seu
isolamento.

Zonas de Intervenção: Quínara | Tombali | Oio
Implementador: UNOPS Guiné-Bissau

Conheça cada Ação IG!

Exoneração de Responsabilidade

Este boletim informativo foi produzido com o apoio financeiro da União Europeia. O respetivo conteúdo não reflete necessariamente as posições da União
Europeia nem das Autoridades Nacionais da Guiné-Bissau.  Os pontos de vista expressos nesta página não foram adotados nem aprovados pela Comissão

Europeia e não devem ser tidos como declarações da Comissão Europeia.  A Comissão Europeia não garante a precisão da informação dada neste boletim nem
aceita responsabilidades pelo uso.

Siga-nos  no Facebook

@iandaguine

https://web.facebook.com/iandaguine

