
União Europeia conclui missão 
com vista à retoma plena da 

cooperação com a Guiné-Bissau  

A missão da União Europeia terminou hoje a sua avaliação sobre o 
progresso na implementação dos compromissos da Guiné-Bissau 

relativos à consolidação da democracia, do Estado de Direito, 
respeito dos direitos humanos e boa governação.  

Em 2011 a União Europeia decidiu limitar a sua cooperação com as autoridades 

guineenses no seguimento dos acontecimentos de 2010. Após as eleições de 2014 e 

com o restabelecimento da ordem constitucional, a União Europeia suspendeu a 

aplicação das suas medidas limitando as sua acções de cooperação, a fim de apoiar 

as novas autoridades na implementação do seu programa de urgência.  

Esta missão pretendeu avaliar as condições de uma retoma plena da cooperação da 

União Europeia, para poder apoiar a GB nos seus esforços de desenvolvimento a 

longo prazo através do Fundo Europeu de Desenvolvimento e outros mecanismos de 

financiamento. Durante três dias, realizaram-se encontros com as autoridades da 

Guiné-Bissau, incluindo o Primeiro-Ministro e vários membros do Governo, assim 

como o Presidente da ANP, representantes do poder judicial, a sociedade civil e os 

actores internacionais.  

"Constatamos que desenvolvimentos positivos já tiveram lugar, nomeadamente o 

estabelecimento de um Governo inclusivo, medidas de urgência para assegurar 

serviços básicos à população, uma agenda ambiciosa de reformas, decisões corajosas 

com vista à estabilidade do país e a adopção unanime de um programa de governo e 

um orçamento", salientou o Sr. Hans-Peter Schadek, Director para a África Central e 

Ocidental do Serviço Europeu para a Acção Externa (SEAE). "O país continua a 

enfrentar importantes desafios, nomeadamente na área do sector de segurança, da 

justiça, do desenvolvimento socioeconómico e de combate aos tráficos ilegais, e vive 

actualmente uma oportunidade única para avançar na direcção da consolidação da 

democracia, da estabilidade e de um desenvolvimento socioeconómico da Guiné-

Bissau". 

Com base no relatório da missão, o Conselho da União Europeia examinará a 

possibilidade de normalização das relações de cooperação institucional da União 

Europeia com a Guiné-Bissau.   

       Bissau, 15 de Janeiro de 2015   

 

 
 
Para informações suplementares por favor contacte:  
   

Delegação da União Europeia junto da República da Guiné-Bissau  
Telefone: (+245) 3251469 
 
http://eeas.europa.eu/delegations/guinea_bissau/index_pt.htm 

https://www.facebook.com/delegacaouebissau 

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