
Fóruns Regionais “Governação para a Cidadania” 

Jovem! (Re)pensar a democracia, agir em Cidadania! 
 

De 31 de Julho a 20 de Agosto do ano em curso, a Geração Nova da Tiniguena (GNT) está a organizar Fóruns Regionais sob 
o lema “Jovens, pensar a democracia” nas regiões de Biombo, Oio, Cacheu, Quinara, Bafatá e Gabu e no Sector Autónomo 
de Bissau. 
 
Esta iniciativa, financiada pela União Europeia através do seu Programa de Apoio aos Actores Não Estatais (UE-PAANE), 

visa incentivar a reflexão e o diálogo sobre os problemas que têm afectado a juventude guineense durante os 20 anos 

da experiência democrática na Guiné-Bissau.  

Através do recurso a dinâmicas e a ferramentas de Educação Não Formal de jovens pelos seus pares, temas como a 

política nacional de juventude, o ensino e a educação, o emprego, o associativismo, o voluntariado e a cidadania 

participativa e o futuro da exploração dos recursos naturais são abordados nos espaços de reflexão proporcionados pelos 

fóruns, numa perspectiva de formulação de soluções ao alcance dos jovens e da responsabilidade dos actores públicos. 

É de salientar que os Fóruns Regionais da GNT podem ser acompanhados através do programa radiofónico "Inter jovens", 

difundido pela Rádio Sol Mansi todos os sábados, pelas 15 horas. As principais conclusões retiradas destes espaços de 

diálogo serão apresentadas durante a comemoração do dia da Independência, a 24 de Setembro, no Fórum Jovem 

Nacional da GNT em Bissau. 

 
 
Bissau, 11 de Agosto de 2014 

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 

                        
 

  

 

 
 
 
 
 

Nô Pintcha Pa Dizinvolvimentu  
 

UE-PAANE - Programa de Apoio aos 
Actores Não Estatais 

Rua 10, Dr. Severino Gomes de Pina, 
Bissau  

 
Mail: ugp.paane@gmail.com 

Tlm: (245) 573 05 88 
 

Comunicado de Imprensa 

Geração Nova Tiniguena 
 

Tiniguena 
“Las  Palmeras”, Bairro  de  Belém, 

Apartado  667, Bissau 
 

Telef: (245) 325 19 06-07 
 

Mail: tiniguena_gb@hotmail.com 


