
 

 

 

 

 

União Europeia e UNICEF apoiam a promoção e           

a protecção dos direitos das meninas e  

das mulheres na Guiné-Bissau 
 

A Delegação da União Europeia junto da República da Guiné-Bissau e o Fundo das Nações Unidas para a 

Infância (UNICEF) assinalam o arranque do Ateliê de validação o Plano Integrado de Comunicação (PIC) do 

Projecto para a promoção dos direitos das meninas e das mulheres, que terá lugar no Auditório do Hotel 

Coimbra, em Bissau, durante dois dias a partir das 9 horas de 8 de Setembro de 2014. 

Esse projecto, que terá ainda uma duração de 17 meses, conta com um orçamento de cerca de 224 Milhões 

de francos CFA, co-financiado pela União Europeia com 197 Milhões e pelo UNICEF com 27 Milhões.  

O UNICEF desenvolve também o papel de entidade implementadora, em parceria com as Organizações Não 

Governamentais guineenses Associação dos Amigos da Criança, e Observatório dos Direitos Humanos, 

Democracia e a Cidadania. 

O projecto visa contribuir para o reforço de um quadro jurídico, institucional e sociocomunitário protector 

dos direitos das mulheres e das meninas nas regiões de Bafatá, Gabú, Oio e Bolama-Bijagós, fortalecendo as 

capacidades de intervenção dos diferentes actores no terreno, assim como as respostas das próprias 

comunidades para prevenirem todo o tipo de violência contra as meninas e as mulheres. 

O PIC tem por objectivo principal o incremento das competências dos meios de comunicação e das 

autoridades locais no âmbito dos direitos humanos, nomeadamente os das mulheres e das meninas, para uma 

promoção dos mesmos de forma adequada e eficaz. 

O plano foi desenvolvido com base nos dados resultantes da investigação efectuada pelo estudo CAP 2013 

(Conhecimento, Atitudes e Práticas) sobre os direitos das mulheres e das meninas nas quatro regiões-alvo, 

assim como nos trabalhos desenvolvidos com os órgãos da comunicação social e com as comunidades locais.   

A implementação do PIC abrangerá a Guiné-Bissau na íntegra e utilizará órgãos da comunicação, como as 

rádios e a televisão, para obter uma cobertura ampla. A nível regional, realizará acções específicas de 

sensibilização junto das comunidades locais, de forma a reforçar concretamente as actividades de prevenção e 

resposta às situações de violência contra as meninas e mulheres. 

 

 

Comunicado de Imprensa 

Este projeto é cofinanciado pela União Europeia  

Delegação da União Europeia junto da República da Guiné-Bissau 

Bairro da Penha, Bissau  

http://eeas.europa.eu/delegations/guinea_bissau/index_pt.htm 

Mail: delegation-guinee-bissau@eeas.europa.eu 

Telef: (245) 325 14 69-70-71 

Este projecto é cofinanciado pelo UNICEF  
www.unicef.org 

Mail: tcpereira@unicef.org 

Telef: (245) 20 35 81Telm: (245) 536 00 00 
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