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A União Europeia promove o emprego juvenil nas 
regiões de Bissau e de Cacheu 

 
 

No dia 30 de Junho de 2015, pelas 09:30 horas em Bissau, a Delegação da União Europeia junto da 
República da Guiné-Bissau e o Centro de Instrução e Formação Artesanal e Profissional (CIFAP), assinalam 
a apresentação pública do Projeto de promoção do emprego dos jovens da Guiné-Bissau “Bo fia bo 
pudi!", que visa diminuir o desemprego juvenil nas Regiões de Bissau e de Cacheu através do apoio ao 
empreendedorismo e do fortalecimento da formação profissional.  

O Projeto “Bo fia bo pudi!" tem uma duração de 3 anos e conta com um financiamento de cerca de 400 
milhões de Francos CFA (614 mil Euros), concedido em 90% pela União Europeia e no restante pelos 3 
parceiros (Congregação dos Josefinos de Murialdo, Engim e Mani Tese) que também o executam.  

Entre as atividades do projeto, que irá beneficiar mais de 400 jovens entre os 18 e os 35 anos, destacam-
se as seguintes: 

 A criação e o acompanhamento de novas pequenas empresas, por meio de um serviço técnico de 
apoio às empresas, a "Incubadora ENGIM/CIFAP", que representa o primeiro incubador de 
empresas da Guiné-Bissau, criado em 2012 e fortalecido graças ao presente projeto,  

 A criação de um espaço de co-working, um laboratório de trabalho para os jovens empresários que 
constitui um lugar para compartilhar experiências, ideias, competências, mas também instrumentos 
e meios materiais comuns, úteis ao melhoramento das próprias atividades, 

 A criação de um centro de emprego (Job Placement), um balcão que será um ponto de referência 
para os jovens à procura de estágios e de trabalho, com o objetivo de estreitar o relacionamento 
entre centros de formação, empresas do tecido económico local e nacional, instituições públicas, 
associações, e mais geralmente todos os intervenientes do mercado de trabalho, de forma a 
promover e acompanhar adequadamente a inserção no trabalho dos jovens guineenses.  

 
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 

Projecto implementado pela Congregação dos Josefinos de Murialdo  
Alto Bandim, Bissau 
Guiné-Bissau 
Em parceria com Engim Internazionale e Mani Tese  
 
http://cifap-bissau.wix.com/cifap 
Mail: cifap.bissau@yahoo.com 
Telef: (+245) 6241314 
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Comunicado de Imprensa 

Bo fia bo pudi!  
 
 
Quem vai BENEFICIAR com esse Projeto? 

 O projeto beneficiará mais de 400 jovens das regiões de Bissau e Cacheu, entre os quais 
mais de 20 jovens novos empreendedores, mais de 300 jovens que beneficiarão de estágios 
nas empresas e mais de 100 jovens que aproveitarão de oportunidades de co-working e de 
Job Placement. 

 Indiretamente, o projeto beneficiará também as famílias e as comunidades dos jovens 
envolvidos nas atividades do projeto. 

 
 
Quem FINANCIA e quem COORDENA? 

 O financiamento de 402 milhões de Francos CFA (acerca de 614 mil Euros) é disponibilizado 
em 90% pela União Europeia e no restante pelos parceiros Congregação dos Josefinos de 
Murialdo, Engim e Mani Tese. 

 A coordenação é confiada à Congregação dos Josefinos de Murialdo, em parceria com as ONG 
italianas Engim e Mani Tese. 

 
 

Porque é um PROJECTO INOVADOR? 

 O projeto visa diminuir o nível de desemprego da Guiné-Bissau, contribuindo para a criação 
de postos de trabalho e de oportunidades de geração de rendimentos, especialmente para 
os jovens, nos setores produtivos suscetíveis de criar receita.  

 O projeto desenvolve a metodologia de acompanhamento de novas empresas criada pela 
primeira incubadora de empresas da Guiné-Bissau, a "Incubadora ENGIM/CIFAP".  

 O projeto visa favorecer o encontro entre a procura de emprego do mercado e a oferta de 
trabalho dos jovens, através do estabelecimento de contatos e a criação de um network 
entre as empresas e o centro de formação profissional do CIFAP. 
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