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União Europeia apoia a Educação Inclusiva na 
Guiné-Bissau 

 
A Delegação da União Europeia em Bissau, a Handicap International e a Federação das 
Associações de Defesa e da Promoção das Pessoas com Deficiência da Guiné-Bissau (FADPD-GB) 
anunciam o evento de lançamento do projecto "Promoção da Educação Inclusiva na Guiné-Bissau", 
que terá lugar no dia 22 de Julho de 2015, pelas 08:30 horas no Hôtel Azalai em Bissau.  
 
O projecto "Promoção da Educação Inclusiva na Guiné-Bissau" visa apoiar os esforços das autoridades 
nacionais para o acesso universal à educação e a promoção dos direitos das pessoas com deficiência. 
Com uma duração prevista de 3 anos, este projecto conta com um financiamento global de 468 
milhões de Francos CFA (cerca de 700 mil Euros), concedido a 75% pela União Europeia e a 25% pela 
Agência Francesa de Desenvolvimento.  
 
"Promoção da Educação Inclusiva na Guiné-Bissau" irá beneficiar 14 escolas e comunidades do Sector 
Autónomo de Bissau, os responsáveis (decisores e profissionais) do sector da Educação na Guiné-
Bissau, bem como as crianças em situação de deficiência e as suas famílias nas áreas de 
intervenção.  
 
Entre as actividades do projecto destacam-se as seguintes: 

 Iniciativas de sensibilização sobre a deficiência e de apoio à elaboração do Plano e da Política 
nacional sobre a Educação Inclusiva, 

 Formação ao nível nacional de formadores e equipas pedagógicas sobre a Educação Inclusiva,  

 Reforço das competências das Associações das Pessoas com Deficiência e mobilização das 
associações dos pais e encarregados de educação e comités de gestão das escolas, através de 
acções de informação, sensibilização e advocacia em favor da Educação Inclusiva,  

 Seguimento da participação escolar e extra-escolar das crianças com deficiência, assim como 
orientação e apoio para o acesso das crianças com deficiência aos cuidados de saúde, 

 Disponibilização de aparelhos inovadores para a inclusão das crianças com deficiência 
sensoriais nas escolas regulares.  

 

 
Este projecto é co-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 
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"Promoção da Educação Inclusiva na Guiné-Bissau" 
 
 
Quem vai BENEFICIAR com esse Projecto? 

 O projecto beneficiará, em particular, as crianças em situação de deficiência de Bissau e asa 
suas famílias e, em geral, os decisores e os profissionais do sector da Educação na Guiné-Bissau. 
 

 
Quem FINANCIA e quem COORDENA? 

 O financiamento de 468 milhões de Francos CFA (cerca de 700 mil Euros) é concedido em 75% 
pela União Europeia e em 25% pela Agência Francesa de Desenvolvimento. 

 A coordenação é confiada a Handicap International, em parceria com a FADPD-GB. 
 

 
Porque é um PROJECTO INOVADOR? 

 A intervenção implica um forte engajamento dos actores institucionais e da sociedade civil na 
melhoria da participação social e educativa das crianças com deficiência, que incluirá 14 escolas 
-piloto inseridas nas respectivas comunidades no Sector Autónomo de Bissau. 

 Trata-se portanto, de uma acção fortemente dinâmica e virada para o contexto social local, 
fomentando a participação de 25 responsáveis do Ministério da Educação Nacional, de outros 
Ministérios chaves e do Grupo Nacional de Educação, 15 formadores nacionais, 168 membros das 
equipas pedagógicas e inspectores das 14 escolas parceiras, 64 representantes das Associações das 
Pessoas com Deficiência, Pais e Encarregados de Educação, Comités de Gestão de Escolas, bem 
como as crianças e comunidades das áreas de intervenção. 

 As actividades não se limitarão à inclusão das crianças no sistema regular do ensino, mas 
abrangerão um seguimento da participação escolar e extra-escolar das crianças com 
deficiência, prevendo também a colaboração com os Centros de saúde e de reabilitação para as 
mais pobres, de forma a facilitar, assim, a sua escolarização. 

 O projecto permitirá a colecta, sistematização e a produção das boas práticas e das lições 
aprendidas e desenvolvidas nas 14 escolas. 
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