
União Europeia apoia as rádios comunitárias da Guiné-

Bissau 
 

 
No quadro do reforço de capacidades dos órgãos de comunicação social promovido pelo Programa "UE-PAANE"
de apoio aos actores não estatais, inteiramente financiado pela União Europeia, está a terminar um ciclo de 
formações de rádios comunitárias, cuja finalidade é dotar os operadores de conhecimentos que lhes permitam 
organizar e fornecer um serviço de qualidade às comunidades locais. 

O ciclo de formação teve lugar em três pólos localizados em Cacheu, Gabú e Bissau. À semelhança das acções 
realizadas nas regiões de Cacheu e Gabú, o terceiro e último pólo foi orientado para a capacitação dos 26 
radialistas e técnicos das rádios comunitárias do Sector Autónomo de Bissau e das Regiões de Oio, de 
Bolama/Bijagós e de Biombo.  

O encerramento do terceiro pólo de formação será realizado no dia 13 de Fevereiro de 2015 pelas 14h30 em 

Bissau, na sala de formação de Artes e Ofícios da ONG AD no Bairro de Quelelé, e contará com a participação 
do Ministério da Comunicação Social e da Delegação da União Europeia junto da República da Guiné-Bissau. 

Nas próximas semanas a equipa de formadores do UE-PAANE irá realizar visitas de seguimento às 32 rádios 
comunitárias localizadas em todas as regiões do país e que participaram nos três pólos, numa abordagem de 
formação “on the job” e com intuito de certificarem os conhecimentos adquiridos, bem como o seu impacto nos 
conteúdos, na programação e no desempenho técnico de cada rádio. 

 

 

 

O Programa UE-PAANE “Nô Pintcha Pa Dizinvolvimentu” foi assinado no dia 15 de Abril de 2010 no âmbito da estratégia de 

cooperação da União Europeia para apoiar as iniciativas dos actores não estatais da Guiné-Bissau, fortalecendo as suas 

capacidades para se tornarem ainda mais activos e efectivos nas suas acções face aos desafios de desenvolvimento do país.  

 
Este projecto é financiado 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) 3251469-70-71 
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Rua, 10 - Dr. Severino Gomes de Pina 
(Antigo Prédio do Ministério da Função 
Pública)  
 
http://www.uepaane.org/ 
Mail: ugp.paane@gmail.com 
Telef.: (+245) 573 05 88 
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