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5 PAINEL 

País: Guiné-Bissau 

Resultado  

Prioridade Indicador  Realização – Maio 2018 

1. Apoiar as OSC na 
definição e 
realização do seu 
objecto social  

(i) Número de espaços de 
concertação temática das OSC 
estabelecidos no âmbito das 
iniciativas apoiadas pela UE 

17 espaços:  
 
3 Espaços ao nível nacional: 
• Educação Pré-escolar (ESSOR/ANADEC) - subgrupo do Grupo Local de 

Educação  
• Formação e Inserção Profissional (ESSOR/ANADEC);  
• Grupo de trabalho sobre segurança alimentar (UE ACTIVA – RESSAN) 

 
6 Espaços ao nível local: 
• Cidadania nos bairros de Bissau (ESSOR/ANADEC); 
• Grupo Cultura em Bissau (projetos cultura e preparação da agenda 

cultural de Bissau) 
• Fórum Regional Cultural de Bafatá  
• Grupo de gestão do “Parque Europa” (Bissau) - Vatos Verde, Tiniguena, 

ODZH 
• Quadro de concertação multi-actores em Cacheu (projeto PADETEC) 
• Grupo de Seguimento da Distribuição de Medicamentos e Material 

Clínico Gratuito no Sector Autónomo de Bissau (UE-PAANE /Gabinete 
do Utente). 

 
8 Djumbais UE-PAANE (espaços de concertação temática pontuais) 
• Bissau, “O Direito à Saúde na Guiné-Bissau" (13-12-2016) 
• Bissau, “A Educação na Guiné-Bissau" (30-03-2017) 
• Bissau, “A cadeia de distribuição de medicamentos gratuitos, no âmbito 

dos programas de cooperação em saúde, pode ser melhorada?" (05-04-



 

 3

2017) 
• Buba (Região de Quínara), “Ambiente e Desenvolvimento – As Lagoas de 

Cufada como Zona Húmida de Importância Internacional” (24-03-2017) 
• Catió (Região de Tombali), “O acesso à Formação Técnico-Profissional 

ao nível das regiões: uma alternativa para promover o Emprego” (16-03-
2017) 

• Mansaba (região de Oio), “Direitos Humanos e Mecanismos de Proteção 
das Vítimas” (24/02/2018);  

• Canchungo (região de Cacheu), “Insegurança de Pessoas e Bens” 
(03/03/2018). 
 

(ii) Número de parcerias 
estabelecidas entre OSC e 
autoridades públicas (incluindo 
locais) relativamente ao acesso a 
serviços sociais de base no âmbito 
das iniciativas apoiadas pela UE 

6 Parcerias relativas a serviços de base: 
 
• Gabinete do Utente (AIDA/LGDH, com o Ministério da Saúde) 
• RESSAN (agricultura, com o Ministério da Agricultura) 
• Serviços de educação (FEC, com o Ministério da Educação) 
• Mani Tese com o Ministério da Justiça 
• LGDH com o Ministério da Justiça 
• ESSOR/ANADEC com Câmara Municipal de Bissau e Ministério da 

Mulher (projeto Bo bin sibi) 
 

2. Reforçar a 
participação, 
influência e 
monitorização das 
políticas públicas 
pelas OSC  

(i) Número e tipo de políticas 
públicas influenciadas (p. ex. leis 
adoptadas, programas 
implementados, medidas de gestão 
acordadas) no âmbito de iniciativas 
apoiadas pela UE 

Iniciativas relativas a 9 áreas de política pública:  
 
• Agricultura e segurança alimentar (IMVF/RESSAN/CONSAN sobre 

iniciativas de input agrícola e assistência aos produtores e PDAR-Planos 
de Desenvolvimento Agrícola Regiões Quinara, Tombali e Quinara 
adotados e parcialmente implementados - UE-ACTIVA) 

• Direitos das pessoas com deficiência (FAPD, AIFO, HI, AGRICE sobre 
determinação de planos de implementação das Convenções 
internacionais);  

• Formação vocacional (ESSOR/ANADEC, ENGIM, CIFAP sobre padrões 
de formação e perfis formativos em colaboração com INAFOR); 

• Educação pré-escolar (ESSOR/ANADEC sobre padrões para as entidades 
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de serviços de educação pré-escolar);  
• Gestão das Áreas protegidas (Tiniguena, Regulação das áreas das Ilhas 

Bijagós, em colaboração com IBAP e definição dos Planos de gestão das 
áreas); 

• Prestações gratuitas nos serviços de saúde (AIDA – LGDH, monitoria da 
aplicação das leis sobre serviços de saúde) 

• Proteção social das crianças: Regime de licenciamento e fiscalização das 
casas de acolhimento de crianças e jovens; normativas e orientações 
técnicas para casas de acolhimento; Lei das famílias de acolhimento 
temporário; Base de dados das crianças institucionalizadas; Manual de 
procedimentos para casas de acolhimento (CARITAS/FEC, projeto 
Bambaran di mininu fase II) 

• Educação: apoio à elaboração do plano estratégico de educação (GLE) 
• Água (TESE, proposta de Decreto Lei  sobre regimes de concessão da 

atividade de exploração e gestão dos serviços de abastecimento de água e 
a sua supervisão validada pelo Ministério de Recursos Naturais) 
 

(ii) Número de OSC capacitadas 
para o controlo social das políticas 
públicas no âmbito de iniciativas 
apoiadas pela UE 

208 OSC, através das actividades de*: 
 
• UE–PAANE Fase di kambansa,  
• ESSOR (ANADEC e organizações de bairro),  
• HI e AIFO (associações aderentes da FAPDEP),  
• Tiniguena (Urok, Farim),  
• IPAV (GovInt) 
• Assistência técnica da UE para reforço das autoridades locais e OSC nos 

projetos UE 
• TESE (3 associações locais de gestão rede água das cidades Bafatá, 

Bambadinca e Mansoa) 
• CICL/UE-ACTIVA (30 associações de base comunitária legalmente 

constituídas, capacitadas e equipadas para exploração agrícola sustentável 
de escala empresarial) 

• IMVF/RESSAN - UE-ACTIVA (45 OSC capacitadas na formulação, 
implementação e monitoria de políticas públicas de Segurança Alimentar 
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e Nutricional Fortalecida) 
• Projeto ProPALOP ISC/ PNUD (formação em Metodologia de Orçamento 

Aberto a 30 ONG locais) 
 
*estimativa baseada na análise dos relatórios dos projetos 
 

3. Melhorar a 
governação interna e 
o funcionamento das 
OSC  

(i) Número de OSC capacitadas 
em temas de boa governação interna 
no âmbito das iniciativas apoiadas 
pela UE 

90 OSC * 
 
• 19 através das atividades do UE–PAANE Fase di Kambansa  
• 46 através das atividades do IPAV  
• 10 no âmbito do projeto Bo Bin Sibi  
• 15 no âmbito da Assistência técnica da UE para reforço e 

acompanhamento dos projetos CSO-LA 
 
*estimativa baseada na análise dos relatórios dos projetos 
 

(ii)  Número de OCS com 
relatórios anuais de actividades, 
financeiros e auditorias apoiadas no 
âmbito das iniciativas apoiadas pela 
UE 

100% (é um requisito dos projetos UE) 

(iii) Número de visitas ao centro 
de recursos das OSC no âmbito das 
iniciativas apoiadas pela UE 

20 OSC visitam o centro de recursos do UE–PAANE, em média, mensalmente. 
O motivo principal da visita é para uso do correio electrónico/acesso a energia 
eléctrica (registo de visitas do UE-PAANE, focus group do Mapeamento 2017 
- 2018). Não existem outros centros de recursos em iniciativas apoiadas pela 
UE. 
 

4. Aprofundar os 
conhecimentos 
sobre as dinâmicas 
da sociedade civil e 
quadro legal de 

(i) Mapeamento das OSC e das 
dinâmicas da sociedade civil 
disponível e acessível 

• 1 mapeamento geral da sociedade civil na Guiné-Bissau foi realizado 
entre 2017 – 2018 e publicado em Maio de 2018 (UE) 

• 1 mapeamento sectorial sobre educação está em curso (2018, FEC) 
• 1 diagnóstico sobre capacidades das OSC está em curso (2018, Banco 

Mundial) 
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atuação   
(ii)  Estudo de análise das 
oportunidades e fraquezas do quadro 
legal aplicável às OSC 

• 1 estudo foi realizado no âmbito do programa UE–PAANE em 2013 
• 1 análise foi incluída no mapeamento geral da sociedade civil na Guiné-

Bissau  realizado entre 2017 – 2018 (não existem alterações no quadro 
legislativo) 

 
5. Reforçar o quadro 
de interlocução e as 
capacidades dos 
actores parceiros das 
OSC 

(i) Número de iniciativas de 
reforço dos actores parceiros no 
âmbito das iniciativas apoiadas pela 
UE 

6 Iniciativas em curso: 
 
• Apoio aos sindicatos, ordens profissionais, média e DGCANG e SGCS, 

entre outras entidades, no quadro do UE–PAANE Fase di kambansa 
• Implicação das entidades públicas no quadro do projeto da ESSOR 
• Apoio ao Governo regional de Cacheu no quadro do projeto PADETEC 
• Apoio ao Governo Regional de Gabú/ Direção Regional da Educação (e, 

em breve também, do Governo Regional de Tombali) no quadro do 
projeto da FEC sobre gestão de dados escolares 

• Apoio ao Governo regional de Biombo no quadro do projeto "Biombo, 
Agir!" 

• Apoio ao INDE no âmbito do projeto Educação Inclusiva e Cacheu di Si 
cultura i Storia (Memorial da Escravatura e do trafico negreiro) para 
curricula escolares 
 

(ii) Número de profissionais de 
comunicação social capacitados no 
âmbito das iniciativas apoiadas pela 
UE 

146 profissionais   
 
• 24 através da sessão de formação para jornalistas sobre a UE, organizada 

pela Delegação da UE juntamente com a Universidade Lusófona, em 2016 
• 32 participantes da Jornada Nacional sobre igualdade e equidade de 

género no setor da comunicação social, realizada no âmbito do programa 
UE-PAANE Fase de Kambansa  

• 10 através da Formação Pedagógica inicial de formadores na área de 
comunicação social, ministrada pelo CENJOR (Centro Protocolar de 
Formação Profissional para Jornalistas) no âmbito do programa UE-
PAANE Fase de Kambansa, em 2017. 

• 58 no âmbito das formações do Gabinete de Apoio Permanente do 
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programa UE-PAANE Fase de Kambansa 
• 10 jornalistas de rádio e TV no domínio cultural no âmbito do projeto 

Cacheu di Si Cultura i Storia (Memorial da Escravatura e do trafico 
negreiro), orientada por um correspondente da Radio França Internacional 
(RFI) em colaboração com a RENARC                        
12 jornalistas formados em temáticas ambientais (rede ecojornalistas) no 
âmbito do projeto regional GoWamer  

 


