
União Europeia trabalha na identificação de um roteiro estratégico para 

reforçar a sua colaboração com a sociedade civil da Guiné-Bissau 

A União Europeia lança uma consulta da sociedade civil Bissau-guineense com o objectivo de 

identificar as linhas principais do seu apoio à sociedade civil do país daqui até 2017. 

 

Esse processo prevê a realização de um diagnóstico institucional das organizações da sociedade civil

bem como encontros e seminários a ter lugar em Agosto e Setembro de 2014. As actividades visam os 

diferentes actores da sociedade civil guineense, os representantes dos Estados Membros da União 

Europeia, assim como outros parceiros do país activos no sector. 

 

Esta iniciativa traduz em acções concretas as prioridades da União Europeia sobre a sociedade civil,*

nomeadamente: 

 

• Promover um ambiente favorável ao desenvolvimento da sociedade civil  

• Encorajar uma participação construtiva e estruturada da sociedade civil nas políticas internas 

dos países parceiros assim como no ciclo de programação da União Europeia e processos 

internacionais  

• Reforçar as capacidades da sociedade civil local de exercer o seu papel de actor local de 

desenvolvimento 

 

* COM(2012) 492: Comunicação da Comissão Europeia "As raízes da democracia e do desenvolvimento sustentável: o 

compromisso da Europa com a sociedade civil no domínio das relações externas"  

 
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 
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A primeira etapa deste processo consiste na realização de um diagnóstico institucional sobre a 

sociedade civil Bissau-guineense. Neste sentido, no quadro do programa UE-PAANE, de 11 a 28 

de Agosto serão organizados ateliês e encontros de reflexão com as diferentes manifestações 

da sociedade civil, implicando cerca de uma centena de organizações, entre os quais sindicatos, 

organizações não-governamentais, associações religiosas, universidades e centros de pesquisa, 

agrupamentos socioprofissionais, organismos comunitários, fundações e pessoas 

colectivamente organizadas.  

 

Com esta iniciativa a União Europeia visa, mais uma vez, reforçar a sua acção em favor da

sociedade civil da Guiné-Bissau e apoiar de forma ainda mais eficaz a sua participação, 

inclusão e engajamento no processo de desenvolvimento do país.  

 

 

Bissau, 12 de Agosto de 2014 


