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Introdução

Os djumbais temáticos do UE-PAANE inserem-se na 
atividade A.1.7 do programa “Apoiar as estruturas 
de coordenação dos ANE existentes (incluindo os 
grupos temáticos, formais ou informais), através 
de apoio material, logístico e de formação”. 

No quadro desta atividade começou a ser preparada 
no ano 2012 uma Conferência Temática sobre 
Redes e Plataformas. O objetivo desta conferência 
era analisar e discutir os conceitos de redes e 
plataformas, os seus objetivos, exemplos de 
funcionamento de plataformas das ONGs1  noutros 
países (Portugal, Cabo Verde, Senegal, etc), 
problemáticas e potenciais soluções para a Guiné 
Bissau. 

Esperava-se que desta Conferência surgissem 
linhas de atuação para reforçar estas estruturas de 
coordenação. Neste âmbito, foi constituído um Grupo 
de Trabalho (comissão organizadora) composto 
pela UGP do UE-PAANE, Movimento Nacional da 
Sociedade Civil, NADEL2, IEPALA3, SNV4. Contou-
se ainda com o fi nanciamento da SwissAid que 
se encontrava, na altura, a organizar um evento 
semelhante. Foi desenvolvido um programa para a 
Conferência e elaborado o respetivo orçamento. No 
entanto, devido ao Golpe de Estado de 12 de Abril 
de 2012 a organização da Conferência foi cancelada. 

Em alternativa, no âmbito do apoio à concertação dos 
ANEs5  previsto no programa UE-PAANE, passaram a 
ser organizados e realizados Djumbais que consistem 
em debates sobre temáticas de interesse para a 
sociedade civil. Os Djumbais incorporam um duplo 
objetivo:

• Elevar a refl exão dos ANEs para além dos 
limites das suas ações concretas ao nível local, 
contribuindo para a construção de soluções 
ao nível nacional através da concertação 
e articulação entre os diferentes atores da 
sociedade civil;

• Promover a consciencialização, espírito crítico e 
desenvolvimento de ferramentas para infl uenciar 
os decisores nacionais, quer ao nível das políticas, 
estratégias ou fi nanciamentos.

Os Djumbais têm acompanhado o fi nal de uma 
formação temática ou transversal do Programa UE-
PAANE com o intuito de complementar a vertente 
mais teórica da formação com uma visão mais crítica 
da temática, que é abordada de diferentes pontos de 
vista. O UE-PAANE também tem organizado djumbais 
separadamente, isto é, sem uma ação de formação 
prévia, nos casos em que houve, por parte do próprio 
programa mas também de OSCs6 , a identifi cação de 
temáticas de atualidade e interesse para as OSCs.

Segundo a temática da formação ou o tema escolhido, 
identifi caram-se oradores especialistas na área 
temática, provenientes de OSCs, centros de pesquisa 
ou técnicos nacionais. O evento inicia-se com as 
comunicações dos oradores, seguindo-se o debate e 
contando com um moderador. 

Pela sua especial importância e impacto alguns 
djumbais têm sido transmitidos em direito nas rádios 
nacionais como o djumbai “Situação da justiça na 
Guiné-Bissau”, ou “O Direito à terra na Guiné-Bissau”. 
Todos os djumbais têm sido amplamente divulgados 
nos meios de comunicação social para garantir o 
acesso á informação da sociedade civil e atores 
chave em cada temática têm sido especifi camente 
convidados para enriquecer os debates.

Tentando contrariar a excessiva centralização de 
atividades em Bissau e, ciente da abrangência 
nacional do Programa, a UGP· do UE-PAANE pensou 
na necessidade de descentralizar a atividade e levar 
os djumbais até às regiões. Uma necessidade também 
sentida pelas organizações que assim o tinham 
manifestado na folha de avaliação que a UGP distribuiu 
depois de cada djumbai. 

As diferentes características das regiões e diversas 
necessidades das organizações a nível regional, 
auguravam djumbais com especifi cidades próprias 
em relação aos de Bissau. Por isso a sua organização 
foi sempre precedida de uma missão prévia de 
diagnóstico, onde foram convocadas todas as 
organizações da região interessadas e se organizaram 
sessões de informação e auscultação para uma 
melhor adaptação do formato do djumbais à realidade 
das regiões.
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1 ONG: Organizações não-governamentais.
2 Associação nacional para o Desenvolvimento Local Urbano.
3 IEPALA: Organização de desenvolvimento espanhola.
4 SNV: Cooperação Holandesa.
5 ANE: Atores não estatais.
6 OSC: organizações da sociedade civil.

Com o intuito de diversifi car a metodologia foram 
também propiciados espaços de refl exão e partilha 
através dos cine-djumbais. Uma nova atividade que 
abordava a discussão crítica e construtiva através de 
fi lmes ou documentários temáticos de interesse para a 
refl exão e promoção da capacidade crítica, o djumbai 
clássico foi assim transformado. Através de um fi lme 
ou documentário e da posterior intervenção de um 
especialista sobre a temática tratada para dinamizar, 
abria-se um espaço para refl exão e debate.

Este guia compila todos os djumbais, djumbais 
regionais e cine-djumbais realizados ao longo de quase 
5 anos de implementação do programa UE-PAANE, 
resumindo os oradores convidados e as ideias mais 
interessantes apresentadas e discutidas. Também 
acrescenta informações sobre iniciativas da sociedade 
civil de promoção de espaços de refl exão fi nanciadas 
pelo programa no quadro desta linha.

Um agradecimento especial ao nosso colega Raúl 
Mendes Fernandes com quem iniciamos os primeiros 
djumbais. Os nossos sinceros agradecimentos a todos 
os oradores e moderadores, que disponibilizaram 
o seu tempo para participar nestas atividades, 
aos participantes e convidados pelo interesse 
demonstrado, a todos, obrigados, por enriquecerem 
com as suas intervenções o debate crítico e a refl exão.

A equipa do UE-PAANE

Programa de Apoio aos Atores não Estatais 
da União Europeia

Março de 2016
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DJUMBAIS 
TEMÁTICOS 
UE – PAANE

1.
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Oradores / Temas: 

• Fafali Koudawo (ONG Voz di Paz) : «Sociedade Civil um Conceito em Movimento»

• Alfredo Handem (ONG SWISSAID): «Solidami: Uma década de polivalência e coordenação. Um olhar para o futuro»

• Fátima Proença (ACEP – Associação para a Cooperação entre as Povos): «Sociedade Civil e Envolvimento»

Objetivo:

Este djumbai teve como objetivo elevar a refl exão da sociedade civil para além das suas ações e estabelecer uma 
ligação entre os seus membros, de modo a que haver partilha de experiências como forma de se consciencializarem 
mutuamente, suscitando um espírito crítico e fornecendo ferramentas para desenvolver o seu dinamismo e 
voluntariado.

Por ser o primeiro Djumbai do UE-PAANE, foi feita a abertura pela então representante da delegação da União 
Europeia, Sra. Madelene Onclin.

Os principais aspetos levantados no debate foram: 

A) Os problemas:

• As consequências do desaparecimento da Solidami;

• Sustentabilidade das Organizações; 

• Legitimidade das organizações de coordenação e concertação;

B) As soluções:

• Promoção das iniciativas de coordenação e concertação; 

• Uma maior participação da sociedade civil ao nível das políticas; 

• Uma visão adequada da coordenação virada para o futuro.

I.  “Atores Não - Estatais: Mais concertação para melhor contribuição”

Data: 18/01/2013
Local: Casa dos Direitos
Moderador: Raul Fernandes

1.  DJUMBAIS TEMÁTICOS UE – PAANE
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Oradores / temas:   

• João Pinto (ONG ACTUAR) «Governança da segurança alimentar e nutricional»

• Rui Fonseca (FAO) «A FAO, sociedade civil, parceria para segurança alimentar na Guiné-Bissau»

• Augusta Henriques (ONG TINIGUENA) «Açambarcamento de terras – uma ameaça à segurança e soberania 
alimentar na Guiné-Bissau»

Objetivo

Este Djumbai foi realizado com o objetivo de estimular o debate em torno da segurança alimentar assim 
como as trocas de experiências entre Organizações da Sociedade Civil que trabalham na área e facilitar a 
implementação das suas ações.

Durante o debate foram identifi cadas várias carências no sector da segurança alimentar, tendo 
sido identifi cadas algumas ações passíveis de ser implementadas pela Sociedade Civil, tais como:

A)  Acções de mudanças Internas (funcionamento das OSC) 

• Redobrar os esforços para diminuir os fracassos nas implementações dos projetos sobre a segurança 
alimentar; 

• Alinhamento das áreas de intervenção ou atuação das organizações;

• Evitar a duplicação de ações;

• Criação de uma linha coerente e lógica de intervenção;

II.  “Segurança Alimentar: contribuições da Sociedade Civil”

Data: 18/01/2013
Local: Casa dos Direitos
Moderador: Raul Fernandes
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B)  Acções de mudanças e externas (lobby e advocacia) 

• Exercer pressão para que haja diminuição de importação dos produtos estrangeiros como forma de 
incentivar o consumo dos produtos ao nível local;

• Difusões de programas sobre a segurança alimentar nas rádios comunitárias, em língua maternas ou locais e 
crioulo;

• Pressionar para a criação de condições para que os agricultores possam vender ou exportar os seus 
produtos.

• A criação de uma rede nacional de atores com o objetivo de implementar política agrícola e nutricional e 
elaborar estratégias que garantam a segurança alimentar; 
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Oradores / temas: 

• Brigite Embaló (Pesquisadora) «A Violência Política e Gestão Local de Confl itos»;

• Fodé Mané (Jurista e Membro do Movimento Nacional da Sociedade Civil) «O Djumbai (diálogo) como 
Método de resolução de Confl itos»;

• Filomena M. Tipote (ONG Voz di Paz) «Casos de Resoluções de Confl itos – Experiências de Voz di Paz».

Objetivo

O IIIº Djumbai teve como objetivo criar um ambiente propício de troca de experiências, discussão livre de ideias 
e obtenção de horizontalidade no debate entre representantes das organizações da sociedade civil relativamente 
ao seu papel na mediação de confl itos. 

Neste sentido o debate dos participantes incidiu nos seguintes elementos: 

A)  Constatações / Conclusões: 

• Enfraquecimento do Estado e má governação;

• Má administração da Justiça;

• Insegurança dos bens e das pessoas;

• Ausência de diálogo entre as pessoas, fraca cultura de diálogo;

• O desrespeito às opiniões dos outros.

B)  Recomendações / Sugestões: 

• Maior participação das organizações da sociedade civil na prevenção e mediação de confl itos.

III.  “O Papel da Sociedade Civil na Mediação de Confl itos”

Data: 22/03/2013 
Local: Casa dos Direitos
Moderador: Raul Fernandes
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Oradores / temas: 

• Alfredo Simão da Silva (Diretor-Geral do IBAP – Instituto de Biodiversidade e Áreas Protegidas) «Indústrias 
Extrativas e Desenvolvimento Sustentável»;

• Tomane Camará (Diretor de Programas da ONG AD – Ação para o Desenvolvimento) «Ecoturismo – Um 
instrumento de Valorização dos Recursos de Cantanhez»;

• Bubacar Djaló (Secretário Executivo da Plataforma das ONGs da Região de Bafatá) «A Floresta é 
Nossa»;Nelson Dias (Representante da UICN na Guiné-Bissau) «Ambiente: Riscos e Ameaças».

Objetivo

Com o presente djumbai pretendeu-se criar um ambiente de troca de experiências e refl exão crítica entre 
representantes das organizações da sociedade civil sobre o seu papel na defesa e preservação do meio ambiente.

Após as apresentações, eis alguns pontos que resumem o debate dos participantes

A)  Constatações / Conclusões: 

• Má governação;

• Corrupção em todo o aparelho do Estado;

• Falta de medidas severas contra cortes abusivos de árvores;

• Emissão clandestina de licenças para a pesca;

• Desvalorização dos ecossistemas; 

• Ausência de divulgação das leis ambientais;

	

IV.  “Meio Ambiente: Papel das OSC na sua defesa e preservação”

Data: 26/04/2013 
Local: Casa dos Direitos
Moderador: Raul Fernandes
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B)  Recomendações / Sugestões: 

• Necessidade de mais ações de proteção e conservação da biodiversidade;

• Necessidade de mais envolvimento das OSC na defesa e preservação do meio ambiente;

• Persistência na criação de informação, formação e sensibilização sobre o tema;

• Necessidade de criação de um programa radiofónico sobre o tema nas rádios comunitárias.
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Oradores / temas: 

• Leocadie Bouda «A Responsabilidade dos benefi ciários na durabilidade das infra- estruturas de Água 
potável»

• Maria João Carreiro (SNV) «Contribuições para a melhoria do Plano Nacional de Água»

• Venâncio Có (Associação de Artesãos de Buba) «Uma inovação local de bomba hidráulica»

• Elena Molinero (ONG TESE): «Homogeneização das Mensagens de Higiene»

Objetivo

Com o Djumbai pretende-se criar um ambiente propício para a refl exão dos representantes das organizações da 
sociedade civil sobre o tema «Água limpa para a Tabanca e Bairros Asseados».

Após as apresentações, seguiu-se o debate que resultou sobretudo nas seguintes sugestões e 
recomendações: 

A)  Acções sobre o saneamento Básico:

• Formação da comunidade sobre a importância do uso das latrinas;

• Realização de Campanhas de Sensibilização sobre Consequências da defecação ao ar livre;

B)  Acções sobre a qualidade e quantidade de água:

• Mais sensibilização nas rádios e televisão sobre questões ligadas ao abastecimento e qualidade da água

• Manutenção periódica e adequada das bombas comunitárias.

	

V.  “Água Limpa para Tabanca e Bairro Asseados”

Data: 14/06/2013  
Local: Casa dos Direitos
Moderador: Raul Fernandes
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Oradores / temas: 

• Filipe Pinto (Formador - ONG Leigos para o Desenvolvimento) «Accountability/Responsabilização»

• Braima Sambu Dabó (Pro-Civicus) «Ensaios para uma Cultura de Reivindicação Emancipadora»

• Miguel de Barros, Paula Fortes e António Spencer Embaló (Movimento Ação Cidadã) «Cidadania Ativa»

Objetivo

Com o Djumbai sobre Responsabilização e Cidadania, pretende-se incidir na consciência dos participantes sobre 
a importância do exercício ativo da cidadania na construção do Estado de Direito.

Os principais aspetos referidos no debate foram: 

A)  O Dever de exercício da Cidadania activa pelo povo: 

• O comportamento passivo e conformista do povo guineense;

• A opressão da maioria pela minoria como forma de abafar o combate contra as desigualdades; 

• Necessidade de uma educação, formação e consciencialização dos cidadãos sobre os seus direitos e 
deveres para poderem exercer uma cidadania ativa e participarem ou contribuírem no desenvolvimento do 
país.

B)  Funcionamento e desafi os das Organizações da Sociedade Civil: 

• O obsoletismo dos modelos organizacionais que regem a sociedade guineense;

• Falta de maturidade das organizações da sociedade civil no que diz respeito as questões sociopolíticas

• Falta de coordenação entre as várias organizações da sociedade civil;

	

VI.  “Responsabilização e Cidadania”

Data: 26/07/2013  
Local: Sala de Formação 
do UE-PAANE 
Moderador: Raul Fernandes

M
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A abertura do djumbai foi realizada pela Sra. Cesaltina Bastos, Primeira Secretária, Chefe da Secção Economia 
e Boa Governança da Delegação da União Europeia e pelo Reverendíssimo Bispo de Bissau, D. José Camnaté 
Na Bisim.

Sra. Cesaltina Bastos deu as boas vindas aos convidados do Senegal sublinhando que para que o processo 
político seja credível os atores não-estatais, incluindo os órgãos de comunicação social devem ser independentes, 
representativos e competentes.

Pelo seu lado D. José Camnaté Na Bisim, sublinhou que a experiência senegalesa e a experiência de outros 
países deveriam servir de exemplo à sociedade guineense e ajudar a optar pelo diálogo, pelo trabalho sério e 
sobretudo acreditar que cada cidadão quer o melhor para si como também para o seu país e para o povo.

Oradores / temas: 

-Alfredo Alphonse Seck (Comissão Justiça e Paz do Senegal) «Eleição e legitimidade do poder: Experiência da 
Igreja Senegalesa na observação eleitoral»

-Emmanuelle Ndione (Enda Tiers Monde Sénégal) «A contribuição da Sociedade

Civil para eleições livres, pacífi cas e transparentes no Senegal»

-Kevin Adomayakpor (One World Dakar) «Democracia, cidadania e novas médias»

Objetivo

O Djumbai sobre“OSC e Eleições: Experiências da Sub- Região” pretendeu criar um ambiente de troca de 
experiências entre as organizações da sociedade civil guineenses e as Organizações da Sociedade Civil da Sub 
Região convidadas sobre o processo eleitoral, inspirando-as sobre o papel que devem assumir durante esta fase 
na Guiné-Bissau.

	

VII.  “OSCs e Eleições: Experiências da Sub-Região”

Data: 30/10/2013   
Local: Salão Paroquial, 
Rua Justino Lopes 
Moderador: Raul Fernandes
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Após as intervenções dos 3 oradores Senegaleses, eis alguns pontos que resumem o debate dos 
participantes:

A)  Constatações / Conclusões: 

• Falta de legislação que garanta a participação das OSC na observação eleitoral (como por exemplo, na 
auditoria dos cadernos eleitorais, na campanha de educação cívica, sensibilização e informação, etc);

B)  Recomendações / Sugestões: 

• Integração das OSC no processo eleitoral (observação doméstica);

• Aplicabilidade prática das experiências transmitidas da sub-região na Guiné-Bissau; 

• O apoio fi nanceiro da comunidade internacional;

• Aumento do treinamento /sensibilização em matéria eleitoral nas tabancas; 

• Defi nição do perfi l dos membros das assembleias de voto.
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Oradores / temas: 

• José Carlos Varela Casimiro (Economista) «Situação Financeira Actual da Guiné-Bissau e Perspetivas»

• Victor Gomes (Médico Pesquisador) «Saúde e Direitos Humanos»

• Geraldo Martins (Especialista de Educação) «Educação na Guiné-Bissau: Situação Actual e Desafi os»

Objetivo

Com o Djumbai sob o tema “ Que desenvolvimento queremos para a Guiné-Bissau?” organizado no quadro 
da comemoração pela União Europeia dos Dias Europeus de Desenvolvimento, que teve como lema: “Uma 
vida decente para todos – Horizonte 2030”, pretendeu-se elevar a refl exão da Sociedade Civil para além dos 
limites das suas ações concretas e procurar pontes que possam estabelecer uma ligação fecunda entre os seus 
membros, de modo a que a experiência concreta das Organizações possa estimular mais consciência, espírito 
crítico e ferramentas para desenvolver o espírito de voluntarismo e dinamismo.

Este Djumbai contou com a presença e intervenção do então Representante e Chefe da Delegação da União 
Europeia, Embaixador Joaquín González-Ducay, que concluiu a sua intervenção apelando aos participantes uma 
forte participação no debate para, deste modo, contribuir para a construção da democracia, do Estado de Direito 
ao serviço dos cidadãos e dos bens coletivos.

Os principais aspetos referidos no debate foram:

A)  Saúde:  

• Ausência de estatísticas vitais e registo obrigatório 
de óbitos;

• Política de saúde orientada á consolidação dos cuidados de saúde primários, melhoria do acesso aos 
serviços de saúde, distribuição equitativa dos recursos e do funcionamento dos serviços, melhoria da 
qualidade da prestação de cuidados, descentralização do sistema de saúde, defi nição e desenvolvimento de 
uma política para os recursos humanos e de uma melhor colaboração intersectorial;

	

VIII.  “Que desenvolvimento queremos para a Guiné-Bissau” - Dias Europeus de 
Desenvolvimento: “Uma vida decente para todos – Horizonte 2030”

Data: 20/11/2013    
Local: Centro Cultural Francês  
Moderador: Raul Fernandes
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B)  Educação:

• Falta de recursos fi nanceiros para fi nanciar o sistema de ensino e as suas estruturas escolares; 

• Falta de recursos humanos (no sector da educação e saúde);

• Como reduzir as taxas de reprovação e de abandono escolar, especialmente no caso de meninas, onde as 
taxas são mais elevadas?

• Política do Sistema de Ensino Superior na Guiné-Bissau

C)  Economia:

• O sistema fi nanceiro da Guiné-Bissau considerado débil, com um ambiente macroeconómico matizado pela 
infl ação e um défi ce público elevado, baixos salários, etc..
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Oradores / temas: 

• Manuela Lopes Mendes (Mestre em Direito) «O Quadro Jurídico para as Intervenções Políticas da Sociedade 
Civil»

• Fafali Koudawo (Doutor em História e Ciências Políticas) «Instrumentos Políticos das Intervenções Políticas 
da Sociedade Civil»

• Luís Vaz Martins (Presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos) «Experiência da LGDH em Matéria de 
Promoção e Respeito (Lobbying e advocacy) pelos Direitos Cívicos»

Objetivo

Com o Djumbai “Participação política das OSC: Um contributo que faz diferença” pretendeu-se elevar a 
refl exão da Sociedade Civil para além dos limites das suas ações concretas, procurando o estabelecimento de 
pontes que possam estabelecer uma ligação consolidada entre os seus membros, de modo a que a experiência 
concreta das Organizações possa estimular mais consciência, espírito crítico e ferramentas para desenvolver o 
espírito de voluntarismo e dinamismo, com vista a promover a boa governação através do incentivo à participação 
política das OSC na Guiné-Bissau.

Os principais aspetos referidos no debate foram:

A)  Constatações / Conclusões:

• Legitimidade, Missão e Participação Política das OSC;

• Falta de um Fórum de Concertação da Sociedade Civil;

• A Sociedade Civil guineense encontra-se politizada;

B)  Recomendações / Sugestões: 

• Integração das OSC no processo eleitoral (observação doméstica);

• Lobbying e advocacy das OSC junto aos Deputados ou Partidos Políticos;

• Criação de Suportes legais que garantam a intervenção política das OSC.

IX.  “Participação política das OSC: Um contributo que faz diferença”

Data: 31/ 01/2014     
Local: Casa dos Direitos   
Moderador: Raul Fernandes
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Como introdução e enquadramento do djumbai, intervieram a Adida da Cooperação da União Europeia e a 
Coordenadora do Programa UE-PAANE:

• Eleonora Formagnana (Adida da Cooperação da UE e encarregue do programa UE-PAANE): Nova 
abordagem da UE no envolvimento e diálogo com a Sociedade Civil

• Sonia Sánchez (Coordenadora do Programa UE-PAANE): Estratégia para a promoção da Boa Governação 
no quadro do Programa UE-PAANE.

Oradores / temas: 

• Miguel de Barros (Sociólogo contratado para a realização de um diagnóstico Institucional das organizações 
da Sociedade Civil na Guiné-Bissau no quadro do UE-PAANE) “A Sociedade Civil e o Estado na Guiné-
Bissau: desafi os e perspetivas “ 

• Carine Logbé J.M. Mobio (REPAOC- Rede de Plataformas de ONGS da África Ocidental) “Missão de 
REPAOC para a identifi cação de OSC em Guiné-Bissau: Resultados, análise, conclusões e recomendações”

• Mário Moniz (PLATONG, Plataforma das ONGs em Cabo Verde) “A dinâmica da sociedade civil organizada 
em Cabo Verde – Sua contribuição para o desenvolvimento do país” 

• Sylvestre N. Tiemtore (SPONG, Secretariado Permanente das Organizações não-governamentais do Burkina 
Faso) “Apresentação do Secrétariat Permanent des ONG (SPONG) de Burkina Faso e a sua experiencia em 
boa governação “

Objetivos

O Djumbai sob o tema “Boa Governação “que decorreu durante 2 dias tinha por objetivo geral, contribuir para 
a participação ativa das organizações da Sociedade Civil da Guiné-Bissau em matéria de boa governação e 
especifi camente contribuir para o reforço de capacidades das organizações da sociedade civil da Guiné-Bissau 
nesta materia. Como antessala do lançamento do 4º concurso de subvenções do UE-PAANE, o djumbai deveria 
permitir também identifi car as prioridades de ação da sociedade civil da Guiné-Bissau em matéria de boa 
governação a efeitos de defi nição das linhas estratégicas do 4º concurso.

	

X.   “Boa Governação”

Data: 14 e 15/10/2014   
Local: Centro Cultural Português  
Moderador: Ana Miranda
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O primeiro dia do Djumbai contou com a intervenção de duas representantes da União Europeia, 
nomeadamente a Dra. Cesaltina Bastos, 1ª secretária da delegação da União Europeia que proferiu o discurso 
de abertura frisando que a Boa Governação é uma prioridade para a Guiné Bissau. 

No primeiro dia foram realizadas as apresentações dos convidados internacionais e tratadas temáticas como 
as consequências da ausência de concertação das OSC e refl exão sobre relação entre boa governação e a 
participação no seguimento de políticas enquanto forma de participação das OSC e dos cidadãos nas políticas 
públicas.

No segundo dia, a pedido dos participantes, fez se uma apresentação sobre o site do UE – PAANE e as 
modalidades de Inscrição pela técnica de comunicação do UE – PAANE. 

Durante o djumbai foram feitos vários trabalhos de grupo dinamizados pelos oradores convidados, com o intuito 
de promover o debate relativamente às prioridades das OSC da Guiné-Bissau em matéria de Boa Governação 
que se resumiu sobretudo em dois eixos:  

• Boa Governação e elaboração de políticas públicas e

• Boa Governação e monitorização de políticas.

Após a realização de cada ronda de trabalhos de grupo, foram apresentados os trabalhos e discutidos com a 
plenária.

Dos eixos debatidos, destacam-se sobretudo os seguintes pontos de discussão: 

A Sociedade civil – o que é:

• Sociedade civil é diferente do estado, diferente da família, diferente do sector privado;

• Sociedade civil é política, mas não é partidária; 

• Sociedade civil é um contrapoder;

• Identifi cou-se a necessidade de ter uma sociedade civil organizada. 

A Sociedade Civil – como trabalha:

• Sociedade Civil trabalha entre o Estado e o interesse geral da população, cabe-lhe fazer o controlo da ação 
política e tem um papel de interpelação; 

• É possível trabalhar enquanto instituições especializadas em determinados temas independentemente da 
existência de uma rede ou plataforma das ONGs; 

• É importante a defi nição de linhas estratégicas e a especialização das organizações;

• A sociedade civil como “vigilante da democracia” que tem legitimidade e o dever de pedir satisfações 
relativamente a: prestação de contas, participação dos cidadãos, subsidiariedade e transparência.

A Sociedade Civil e a Boa Governação:

• Boa Governação começa desde a base e a sociedade civil tem um papel a desempenhar;

• Para defi nir as prioridades ao nível da Boa Governação é importante saber quais os problemas de 
governação; 

• É importante que as organizações saibam se governar para poder promover a boa governação; 
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• Importância de compreender qual o quadro de diálogo que existe com o Estado para se saber o ponto de 
partida;

• A importância da organização de uma rede/plataforma decorre da necessidade de haver um único 
interlocutor com o Estado, uma voz que seja representativa da sociedade civil; 

• A boa governação não é uma escolha, é o futuro das organizações (infl uência das novas tendências da ajuda 
pública);

• É fundamental que seja traçado um quadro claro de eixos estratégicos para a elaboração e monitorização de 
políticas públicas por parte das OSC. 
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Oradores / temas: 

• Ladislau Embassá (Juiz Desembargador e ex. presidente da Associação dos Magistrados Judiciais) 
«Autonomia e Independência dos Tribunais e do Ministério Publico face aos outros órgãos de soberania»

• Fodé Mané (Advogado e Presidente da Rede dos Defensores dos Direitos Humanos) «O acesso à Justiça na 
Guiné-Bissau: limitações e constrangimentos»

• Bacari Biai (Magistrado do Ministério Público e Presidente do sindicato dos magistrados do Ministério 
Público) «A gestão e controle dos cofres dos tribunais»

• Ruth Monteiro (Advogada) «Os advogados e a realização de justiça»

Objetivo

O Djumbai sob o tema “Estado da Justiça na Guiné-Bissau” teve o objetivo de contribuir para a melhoria de 
funcionamento do sistema de justiça na Guiné-Bissau através da refl exão crítica sobre o estado da Justiça na 
atualidade, através da identifi cação dos obstáculos ao bom funcionamento da justiça na Guiné-Bissau, assim 
como as soluções para os mesmos.

As principais conclusões e aspetos referidos no debate foram: 

Estado da Justiça – Mudanças nos/dos Órgãos:

• Urgência na redistribuição geográfi ca dos tribunais tomando como critério a densidade demográfi ca e a 
prevalência de certos tipos de crimes;

• Necessidade de reorganização dos tribunais e incluir na sua composição sociólogos, psicólogos e 
assistentes sociais;

• Necessidade de proceder à reunifi cação do cofre de justiça e dotar-lhe duma gestão independente e 
transparente para o bem de todos, a fi m de se poder alcançar o fi m proposto na sua criação (diminuição das 
despesas da Administração Pública em relação aos tribunais);

XI.  “Estado da Justiça na Guiné-Bissau”

Data: 05/ 11 /2014   
Local: Centro Cultural Franco-Bissau 
Guineense  
Moderador: Mussa Baldé
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• A gestão do cofre deve ser independente e deve ser feita pelos gestores e não por juristas;

• Criação de um Conselho de ética e disciplina na ordem dos advogados;

• É necessária a criação de um tribunal Constitucional.

Estado da Justiça – Mudanças nas Leis e procedimentos:

• Necessidade de revisão do estatuto remuneratório dos funcionários do poder judicial;

• Necessidade de promoção e reforço da inspeção da atividade judicial para avaliar e responsabilizar os seus 
operadores;

• Garantia de segurança aos operadores de justiça perante intentos de coação;

• Exigência de maior esforço de trabalho dos operadores de justiça e necessidade de melhorar as condições 
de trabalho e instalações pelo Estado;

• Estratégias de responsabilização pelos atos de corrupção;

• Necessidade de revisão e adequação das leis ao contexto do país;

• Revisão da lei orgânica dos tribunais de sector reforçando os seus poderes;

• Revisão do código das custas judiciais tendo em conta que são muito elevadas;

• As contas do Ministério Publico e do Supremo Tribunal de Justiça devem ser objeto de auditorias.

Estado da Justiça – Outras ações:

• Necessidade de um programa radiofónico e televisivo para explicar aos cidadãos os seus direitos e deveres;

• Reforço de capacitação dos Advogados.
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Oradores / temas: 

• Helena Neves Abrahamsson (Jurista) “Desenvolvimento e Transformação organizacional “ 

• Bianca Voss (Diretora da empresa PCF-PALOP) “Centralização do poder: impacto nas Organizações da 
Sociedade Civil e novas tendências”

• Miguel de Barros e João Spencer Embaló (MAC-Movimento Ação Cidadã) “Novas tendências nas 
organizações cívicas – o caso do Movimento Cidadã” 

Objetivo

O Djumbai sob o tema “Boa Governação Interna das OSC “ surge como o culminar de uma formação avançada 
para as Organizações da Sociedade Civil que decorreu ao longo de duas semanas, entre os dias 23 Fevereiro e 
6 de Março de 2015, e que teve como objetivo contribuir para o reforço das capacidades das organizações da 
sociedade civil em matéria de boa governação interna. Este Djumbai visou promover a refl exão das organizações 
da Sociedade Civil da Guiné-Bissau em matéria de boa governação Interna através da partilha de conhecimentos 
e experiências sobre o tema.

Os pontos destacados no debate foram os seguintes: 

A)  Boa governação e liderança: 

• As características de um líder têm impacto no crescimento da organização;

B)  Boa Governação e Modelo Organizacional: 

• Vantagens e desvantagens dos modelos centralizados e horizontais para a sustentabilidade das 
Organizações;

• As implicações dos modelos organizacionais verticais e horizontais e sua implicação nas tomadas de 
decisão;

XII.  “Boa Governação Interna das Organizações da Sociedade Civil”

Data: 05/ 11 /2014   
Local: Centro Cultural Português   
Moderador: Raúl Fernandes
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• A importância da educação na promoção dos modelos organizacionais e dos comportamentos; 

• A horizontalidade da organização não deve ser tomada como uma panaceia. Foi referido o exemplo de um 
caso, em Lobito, de organização horizontal e não democrática; 

C)  Boa Governação e Desenvolvimento Organizacional: 

• Que relação existe entre a boa governação e o desenvolvimento organizacional;

• A dependência das OSC em relação aos fundos externos como condicionante dos objetivos e das ações 
dessas organizações;
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Oradores / temas:

• Felisberto Semedo (jurista) «As reformas necessárias na Lei Geral do Trabalho»

• Samora Sampa (jurista) «Despedimento na Lei geral de Trabalho» 

• Victor Manuel Fernandes (jurista) «Instituto Nacional da Segurança Social - Acesso e Benefícios»

Objetivo

O Djumbai sob o tema “A Legislação Laboral na Guiné - Bissau “ teve como objetivo contribuir para um melhor 
conhecimento e uma melhor aplicação da Lei Geral do Trabalho (LGT) na Guiné-Bissau, através da promoção 
de um espaço de debate e de refl exão crítica entre diferentes atores que intervêm no sector e a sociedade civil 
guineense, debatendo-se concretamente sobre a necessidade de revisão da Lei Geral de Trabalho assim como 
os deveres e direitos garantidos aos trabalhadores e empregadores na Guiné-Bissau. 

Os pontos destacados no debate foram os seguintes: 

A)  A Legislação Laboral e o Instituto Nacional de Segurança Social: 

• O trabalhador pode inscrever-se no INSS de forma independente?

• Que recursos se encontram à disposição do trabalhador no caso de ser descontado pelo empregador sem 
que este faça chegar o pagamento ao INSS;

• Um trabalhador pode estar duplamente inscrito no INSS (pela função pública e por uma OSC)? 

• O que acontece ao benefi ciário que desconta há menos de 10 anos e depois se desemprega?

• Como enquadrar a situação de trabalhadores defi cientes na lei? Qual é o seu benefício no INSS?

• Como ter acesso ao INSS? Os trabalhadores não abrangidos pelo INSS podem contribuir para a segurança 
social para benefi ciar das suas garantias?

• Os trabalhadores abrangidos nos projetos de curta duração (ex. 3 meses) são obrigados a pagar o INSS?

XIII.  “A Legislação Laboral na Guiné-Bissau”

Data: 22/ 09 /2015    
Local: UE – PAANE    
Moderador: Manuela Mendes
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B)  Legislação Laboral Vs Prática 

• Quem é o responsável pela não formalização do contrato de trabalho?

• Propostas de melhoria de funcionamento da Inspeção Geral do Trabalho;

• As garantias do trabalhador em caso de maternidade; 

• Os direitos dos trabalhadores do mercado informal; 

• Objeções à licença de paternidade (tendo em conta que deve constar na LGT após a revisão em curso);

• Morosidade nos Tribunais nos assuntos referentes aos Direitos dos Trabalhadores; 

• Papel das OSC na infl uência da resolução das lacunas relativamente às leis laborais
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Oradores / temas:

• Welena Silva (Jurista, Docente da Faculdade de Direito de Bissau, membro da Comissão Nacional de 
seguimento, regulamentação e revisão do quadro jurídico fundiário) «Análise jurídica da Lei da Terra»

• Fodé Mané (Jurista, Docente da Faculdade de Direito de Bissau e Investigador do INEP) «Direito das 
Mulheres ao Acesso à Terra Vs Práticas Tradicionais»

• Rui Jorge Semedo (Mestre, politólogo, coordenador de Atividades Culturais da Tiniguena na AMPC- Urock) 
«Açambarcamento de Terras e o seu impacto para a segurança alimentar das comunidades: Apresentação 
dos resultados do Estudo sobre a Aquisição massiva de Terras aráveis na África Ocidental - Guiné Bissau»

• Mário Martins (Engenheiro Hidrólogo, Coordenador da Comissão Nacional de Seguimento, regulamentação e 
Revisão da Lei da Terra) «Acesso, Uso e Posse da Terra na Guiné- Bissau»

Objetivo

O Djumbai sob o tema “O Direito à Terra na Guiné - Bissau “ teve como objetivo abrir um espaço de debate e 
refl exão crítica sobre a posse, gestão e utilização da Terra na Guiné-Bissau, a fi m de contribuir com propostas 
concretas a melhoria do seu quadro jurídico assim como as práticas que marcam este sector.

Os pontos destacados no debate foram os seguintes: 

A)  Constatações / Conclusões:

• Existência de uma manifesta falta de vontade política para a regulamentação geral da Lei da Terra que deve 
ser suprida pelos decisores políticos;

	

XIV.  “ O Direito à Terra na Guiné-Bissau”

Data: 11/ 11 /2015 
Local: Centro Cultural Franco 
Bissau - Guineense
Moderador: Mussa Baldé
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B)  Recomendações / Sugestões: 

a)  Lei da Terra Vs Direito das Mulheres

• A revindicação relativamente ao direito da mulher ao acesso à terra devido aos impactos inerentes no nível 
económico na vida das mesmas; 

b)  Lei da Terra Vs Direito Consuetudinário

• Apesar dos avanços já alcançados nesta matéria, continua a ser necessário a reivindicação sobre a 
necessidade de trabalhar na melhoria dos conhecimentos sobre os modelos de gestão das terras e na 
revisão da lei da terra, nos casos específi cos de usos e costumes na gestão de terras atribuídas por uso 
consuetudinário, tendo em conta que na maioria das etnias as mulheres não têm direito à terra;

• Pertinência da divulgação da Lei da Terra, recorrendo para o efeito às rádios locais, em línguas locais;

• Necessidade de clarifi car o conceito de comunidade rural e membros dessas comunidades como forma de 
melhor identifi car os gestores das terras atribuídas por uso consuetudinário;

c)  Acesso, uso e posse da Terra: Quadro legal e política Nacional 

• Necessidade de elaboração de uma política nacional do acesso, posse e uso da terra;

• Necessidade de clarifi car a lei sobretudo quanto à forma de concessão e o direito do uso;

• Elaboração de um Plano Diretor Nacional e Municipal das urbanizações;

• Necessidade de tomar em conta no novo quadro de revisão da Lei da Terra (se houver) ou da regulamentação 
geral da lei, aspetos como a fi scalização da delimitação das terras a conceder para os empresários do sector;

• Criação de autarquias e municípios que teriam competências claras para gerir o acesso, posse e uso da terra 
de forma mais explícita.
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Oradores / Temas: 

• Noel Vieira (Diretor Executivo da ONG Céu e Terras): «A importância de uma gestão transparente de fundos 
pelas OSC»

• Inês Máximo Pestana (Delegação da União Europeia): «Garantia de transparência na atribuição de 
fi nanciamentos»

• Eugénio Moreira (Docente da Faculdade de Direito de Bissau): «Mecanismos institucionais de controlo de 
gestão de fundos públicos»

Objetivo

O XVº Djumbai temático do UE-PAANE sob o tema “A Gestão Transparente dos Fundos” teve como objetivo 
promover um espaço de partilha de experiências, refl exão crítica e consciencialização sobre a importância da 
gestão transparente dos fundos a todos os níveis e por parte de todos os atores envolvidos (fi nanciadores, 
Sociedade Civil, Estado…) de modo a estimular uma participação efetiva por parte da sociedade civil na monitoria 
das contas do Estado.

Do debate, surgiram as seguintes constatações, recomendações e conclusões: 

A)  Gestão Transparente de Fundos – Sociedade Civil

• A Sociedade Civil Guineense é frágil, pois não consegue conceber um compromisso e uma agenda de ação 
própria;

• A sociedade civil deve organizar-se para controlar a atuação fi nanceira do Estado;

• Os órgãos de gestão dos fundos no seio das OSC devem prestar contas aos seus associados;

• É difícil falar do orçamento participativo na Guiné-Bissau uma vez que o Estado é débil e a sua presença não 
é sentida em todas as partes do país, o que faz com a consciência cívica dos cidadãos também não seja a 
desejada;

	

XV.  “A Gestão transparente dos fundos”

Data: 25 /02/2016 
Local: Casa dos Direitos 
Moderador: Welena da Silva
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• O UE-PAANE deve organizar uma sessão de formação destinado aos atores da sociedade civil sobre a 
gestão transparente de fundos;

B)  Gestão Transparente de Fundos – Financiadores

• As entidades fi nanciadoras, como a UE e outras, devem condicionar o seu apoio ao Estado à inclusão das 
OSC na elaboração e monitorização das contas públicas;

C)  Gestão Transparente de Fundos – Instituições Públicas

• O tribunal de contas não funciona devidamente por falta de vontade política;

• A existência de fuga ao fi sco por algumas pessoas confi antes na proteção que recebem dos titulares de 
cargos importantes no aparelho de Estado;

• Na Guiné-Bissau a gestão dos fundos públicos é pouco transparente;

• Para garantir a gestão transparente dos fundos o poder judicial deve funcionar;

• Há um défi ce em termos de informação e diálogo político sobre a gestão transparente dos fundos;

• A gestão transparente dos fundos é uma arma poderosa na luta contra a corrupção;
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Oradores / Temas: 

• Jamel Handem (Ex. Secretário Executivo da Plataforma de Coordenação das OSC na Guiné-Bissau 
PLACON-GB): «Porque Não existe uma plataforma de Concertação das ONGs na Guiné-Bissau?»

• Lázaro Barbosa (Vice- Presidente do MNSC- Movimento Nacional da Sociedade Civil): «Necessidade de 
Concertação e Representação da Sociedade Civil na Guiné-Bissau»

• Miguel de Barros (Sociólogo e membro da equipa de formadores no 20º Módulo de Formação do UE-PAANE 
sobre Redes e Plataformas): «Redes e Plataformas: Fundamentos e Desafi os de Sustentabilidade»

• Nérida Pereira (Técnica da DGCANG- Direção Geral de Coordenação de Ajuda Não Governamental): 
«Desafi os de Coordenação entre o governo e a Sociedade Civil na Guiné-Bissau»

Objetivo

O XVIº Djumbai temático do UE-PAANE sob o tema “Necessidade de Concertação e Representação da Sociedade 
Civil na Guiné-Bissau ” teve como objetivo abrir um espaço de debate e refl exão crítica sobre a necessidade 
de uma concertação e representação da Sociedade Civil na Guiné-Bissau com o intuito de promover uma 
maior participação por parte dos ANEs nos processos inerentes a elaboração e implementação das políticas e 
estratégias nacionais.

Do debate, surgiram as seguintes constatações, recomendações e conclusões: 

A)  Constatações / Preocupações/ Conclusões:

a) Legitimidade e apropriação das Redes e Plataformas:

• As Organizações que criam as redes acabam por apropriar-se dela afastando assim as outras Organizações 
que as compõem;

• Que futuro para o Movimento Nacional da Sociedade Civil (MNSC) com todas as defi ciências apresentadas? 
E qual Legitimidade do MNSC?

	

XVI.  “Necessidade de Concertação e Representação 
da Sociedade Civil na Guiné-Bissau”

Data: 18 /03/2016  
Local: Casa dos Direitos 
Moderador: Alfredo Handem
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• Legitimidade da Acção cívica das Redes (Não existe monopólio da legitimidade mas para que sejam 
consideradas legítimas é preciso que as OSC que fazem parte das redes se sintam identifi cadas, se 
apropriem, para que a voz das redes seja considerada efectiva);

b)  Sustentabilidade das OSC: 

• Os pressupostos de base para a sustentabilidade são a visão partilhada, os valores comuns defendidos e 
partilhados, um mandato claro e realista e uma liderança efetiva

• Existem outros elementos de extrema importância: Governação, Efi ciência, Apropriação, Resiliência, 
Financiamento, Resultados e impacto e inovação organizacional

B)  Recomendações / Sugestões: 

• Necessidade de integração do governo e políticos nos Djumbais, como forma de obter uma discussão 
objectiva, comprometimento do governo e enquadramento político;

• Necessidade de reforço de capacidade das Organizações e Criação de uma rede / Plataforma de ONGs para 
reforçar a concertação, visibilidade e a qualidade de serviços prestados;

• Os Anes devem reforçar a cultura de prestação de contas;

• Um dos Grandes desafi os de uma rede ou plataforma é a promoção da inclusão de todos os membros para 
que todos tenham a mesma oportunidade de participar no seu crescimento;

• Necessidade de programas como o UE-PAANE, de continuar a promover encontros de género sendo que 
têm uma grande relevância para o crescimento dos ANEs. 
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DJUMBAIS 
TEMÁTICOS 
REGIONAIS 
UE-PAANE

2.
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Oradores / temas: 

• Constantino Correia (Engenheiro Florestal) «Desafi os na Proteção das Florestas»

• Abdulai amará (Engenheiro Sahel 21) «Experiências de Proteção de Florestas» 

• Augusto Cá (Diretor do Parque Nacional de Dulombi ) «Desafi os na Proteção dos Rios»

Objetivo

O Primeiro Djumbai Regional foi realizado em Bafatá, e teve como objetivo específi co promover a partilha de 
experiência e refl exão crítica relativamente aos recursos naturais com a fi nalidade de, promover a concertação 
e implementação de ações mais concretas por parte das OSCs da Região e coincidiu com o dia Mundial do 
Ambiente.

2.  DJUMBAIS TEMÁTICOS REGIONAIS UE-PAANE
A iniciativa de realização dos Djumbais Regionais surgiu como estratégia do Programa UE – PAANE de descentralizar 
o programa dos Djumbais levando os debates até às Regiões, com o objetivo de responder às recomendações saídas 
dos Djumbais de Bissau e dar a oportunidade de criar espaços de partilha e refl exão crítica de temas de interesse 
regional através de uma abordagem adequada como forma de obter ações concertadas das diferentes ANEs na 
Regiões.

As três Regiões escolhidas para iniciar esta atividade foram: Bafatá, Bubaque e Bolama – Bijagós. Os djumbais 
regionais, como explicado na introdução, foram sempre precedidos de uma sessão de diagnóstico participativo para 
a identifi cação de temas que seriam pertinentes para os ANEs dessas regiões.

I.  «Os Recursos Naturais, a proteção das fl orestas e dos rios» – Região BAFATA

Data: 05/06/2015 
Local: Direção Regional de 
Educação – Bafatá 
Moderador: Raul Fernandes
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Os seguintes pontos que resumem o debate dos participantes:

A)  Constatações / Conclusões:

a)  Protecção de Florestas:

• A ação massiva de corte abusiva de árvores sofrida pelas fl orestas do sector de Ganadu; 

• O risco de extinção de algumas espécies como o macaco, que imigram para países vizinhos como o 
Senegal, em busca de melhores condições de vida, devido a desfl orestação;

• A cumplicidade entre várias entidades responsáveis para a realização dos cortes abusivos de madeira;

• Casos de tentativa de coação dirigidos a OSCs para impedirem uma ação de protesto contra a 
desfl orestação; 

• As consequências da desfl orestação nos rendimentos dos camponeses.

b) Protecção dos rios:

• A difi culdade das canoas passarem para além de Bandjara tendo em conta o assoreamento dos rios; 

• A Carência de água em toda a região de Bafatá como consequência da desfl orestação; 

• As consequências das mudanças climáticas em Bafatá (entre várias consequências destaca-se o facto de 
muitos rios terem secado)

B)  Recomendações / Sugestões: 

• Reivindicação de um Plano Diretor para as Florestas; 

• Seguimento rigoroso do plano de cortes de madeira por parte do Diretor Geral das Florestas;  

• Possibilidade de recurso a um crédito destinado a atividades de supervisão das fl orestas; 

• Promover o espírito de cidadania que deve inspirar o desafi o de defesa do meio ambiente;
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Oradores / temas: 

• Maimuna Baldé (Animadora Sociocultural) e Awa Baldé (Animadora da ONG ADIC – Nafaia) «A mulher na 
comunidade»

• Mariama Embalo (Presidente da Associação dos Defi cientes da Região de Gabú) e Mama Djakhité (Vice  
presidente da Associação dos defi cientes da Região de Gabú e membro da Rede de Mulheres de Gabú – 
Musqueba) «A mulher face à exclusão social»

• Addja Aba Serra (Deputada ANP- Sector de Boé) «A Mulher na Política» 

Objetivo

O Segundo Djumbai Regional foi realizado na Região de Gabú, e teve como objetivo específi co promover a 
partilha de experiência e refl exão crítica relativamente à problemática do género, uma matéria especialmente 
sensível na região de Gabu.

Os seguintes pontos que resumem o debate dos participantes:

A)  Constatações / Conclusões:

• A falta da unidade no seio das mulheres como causa de enfraquecimento da luta das mulheres. Sem esse 
obstáculo as mulheres podiam estar mais próximas da igualdade com os homens, tendo esta afi rmação sido 
ilustrada com vários exemplos concretos;

• As desvantagens da falta de formação académica das mulheres;  

• Foram discutidos exemplos de discriminação nos apoios fornecidos às iniciativas locais das mulheres, em 
especial, o caso de um dos primeiros jardins infantis criados na região por iniciativa de uma mulher de Gabu, 
que não recebeu nenhum apoio; 

	

II.  «A Liderança das Mulheres»

Data: 06/06/2015    
Local: Centro Multifuncional 
da Juventude  
Moderador: Raul Fernandes
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B)  Recomendações / Sugestões: 

• Necessidade de engajamento do governo na execução de uma política em favor das mulheres incluindo as 
mulheres portadoras de defi ciências físicas; 

• Necessidade de fazer recurso as Associações como instrumento de organização e capacitação das 
mulheres;

• Algumas refl exões dirigiram-se no sentido de que as mulheres devem esforçar-se para conseguir a igualdade 
de direitos que reivindicam através da sua autoformação e trabalho árduo.  
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Oradores / temas: 

• João Vaz (Engenheiro Técnico Hidráulico) «Política Nacional de Água, Saneamento, Higiene e Atualização do 
Código de Água»; 

• Mussá Sanhá (Presidente da ONG ASPAAB) «Experiência no Abastecimento de Água e Saneamento Básico»

• Armindo Ferreira (Engenheiro Bioquímico) «Qualidade de Água para o Consumo Humano»

Objetivo

O terceiro Djumbai Regional foi realizado na região de Bolama – Bijagós, mais concretamente na ilha de Bubaque, 
e teve como objetivo específi co promover a partilha de experiências e refl exão crítica relativamente a problemática 
de Água e Saneamento Básico nas ilhas, de modo a promover a concertação e realização de ações mais concretas 
por parte das OSCs da Região.

Após as apresentações, seguiu-se o debate onde foram levantadas várias questões que constituíram a 
preocupação dos participantes: 

A)  Água e Saneamento Básico - Informação e Capacitação das OSC 

• Capacitação das OSC a fi m de procederem à implementação de campanhas de sensibilização em massa 
destinadas á transmissão de mensagens sobre tratamento de água para consumo humano e relacionados 
com o saneamento básico;

• Promoção da troca de experiências junto a ASPAAB- Associação de Saneamento Básico, Proteção da Água 
e Ambiente de Bafatá;

• Maior envolvimento dos órgãos de comunicação social nas ações em curso visando resolução da 
problemática do abastecimento da água potável ao nível da região em geral e da cidade de Bubaque em 
particular;

	

III.  «Água e Saneamento Básico na Região de Bolama -Bijagós»
Região BOLAMA -BIJAGÓS

Data: 30 /01/2016     
Local: Centro Multifuncional 
da Rádio Djan Djan – Bubaque   
Moderador: Crisóstomo Carvalho 
Alvarenga
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B)  Água e Saneamento Básico- Desafi os Estatais para a Região

• Necessidade de realização de um estudo técnico prévio visando a reabilitação e alargamento da rede de 
AAP- Abastecimento de Água Potável da cidade de Bubaque;

•  Adoção de um mecanismo acessível e de baixo custo destinado à melhoria de qualidade de água ao nível da 
região em geral, assegurando a especifi cidade geográfi ca das ilhas, e a problemática de poços tradicionais 
utilizados para consumo humano mas que secam no período de estiagem;

•  Engajamento do Estado para a construção de infraestruturas WASH nas escolas;

•  Necessidade de maior rigor e controlo por parte do Estado da qualidade da água empacotada que 
comercializam algumas empresas;
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CINE - DJUMBAIS 
TEMÁTICOS 
UE – PAANE

3.
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Objetivo

Este primeiro Cine -Djumbai do UE-PAANE teve o objetivo de contribuir para um melhor conhecimento e 
compreensão da prática da excisão genital feminina na Guiné-Bissau, analisar o estado da implementação da 
lei que criminaliza essa prática assim como o objetivo de criar uma sinergia entre as organizações da sociedade 
civil intervenientes na temática.

Filme apresentado:

O fi lme apresentado neste primeiro Cine -Djumbai foi MOOLAADÉ de Ousmane Sembéne.

Os seguintes pontos que resumem o debate dos participantes:

A)  Excisão – Estratégias de Informação e Sensibilização: 

• A necessidade da cobertura nacional das atividades do abandono da prática; 

• Implicar jovens nos trabalhos de informação e de sensibilização; 

• Possibilidade de tradução do fi lme em crioulo e passar o mesmo junto das comunidades;

• A informação e implicação dos técnicos de saúde no processo; 

• A necessidade de implicação dos líderes comunitários e dos imames; 

3.  CINE - DJUMBAIS TEMÁTICOS UE – PAANE
A ideia de realização de Cine – djumbais, surgiu com o objetivo de inovar o djumbai clássico, recorrendo a 
uma abordagem através de fi lmes ou documentários temáticos de interesse para a refl exão e promoção da 
capacidade crítica. Nesta atividade foram apresentados fi lmes e documentários, posteriormente comentados por 
um facilitador/a perito/a na matéria seguido de um debate de refl exão.

I  “A Mutilação Genital Feminina – Excisão”

Data: 27/10/2015    
Local: Casa dos Direitos   
Moderador: Fatumata Djau Baldé
(Presidente do Comité Nacional para 
o Abandono das práticas Nefastas à 
Saúde da Mulher e Criança)



47

Compilação de djumbais e cine-djumbais ao nível de bissau e regiões

Programa UE-PAANE – Financiado pela União Europeia

• A pertinência de adotar um carácter pouco autoritário nesta luta, isto é apostar na sensibilização e não na 
imposição; 

• Instrumentos necessários (além da legislação) para fazer face à problemática (educação/ informação/
sensibilização das comunidades praticantes);

B)  Excisão – O papel das Organizações da Sociedade Civil:

• A necessidade de colaboração entre as organizações da sociedade civil intervenientes no domínio e as que 
não intervêm no domínio com o objectivo de reunir forças e experiências para obter um maior impacto com 
as acções desenvolvidas.

C)  Excisão – Capacitação e integração das Mulheres 

• Necessidade de se implicar fortemente as mulheres neste processo tendo em conta a importância da 
convicção das vítimas;

• Introdução de atividades geradoras de rendimento para reforçar a capacidade económica das mulheres, 
reduzindo a sua dependência ao marido, e aumentando a sua autonomização e poder de decidir sobre as 
suas fi lhas;

• A introdução de aulas de alfabetização para as mulheres das comunidades praticantes como forma de 
reduzir a taxa de analfabetismo que é um dos elementos que contribui para a continuação desta prática;
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Comentadores/as: 

• Hélder Duarte Baticã (Especialista em Género e Membro da Equipa técnica para elaboração da Política 
Nacional de Igualdade e Equidade de Género);

• Helena Neves (Especialista em Género);

• Cleunismar Silva (Especialista em Género e coordenadora do Projeto Observatório dos Direitos da Liga 
Guineense dos Direitos Humanos)

Objetivo

O segundo Cine -Djumbai do UE – PAANE, que foi realizado após uma formação sobre a mesma temática, teve 
como tema «A Igualdade e Equidade de Género», com o objetivo de apresentar aos diferentes atores que intervêm 
no sector e à sociedade civil guineense os principais conceitos ligados ao género, assim como as estratégias 
de promoção do mesmo na Guiné-Bissau. Desta forma tentou-se promover entre as OSC e a sociedade em 
geral mais consciência e espírito crítico, dotando-os de ferramentas e informações para infl uenciar e monitorar a 
aplicação das leis relativas á temática assim como elevar o nível da sua aplicabilidade.

Documentário apresentado.

O documentário apresentado no segundo Cine -Djumbai foi «Fala di Mindjeris», produzido pelo Instituto Marquês 
Vale Flôr – IMVF em parceria com o Núcleo de Estudos para a Paz, no âmbito do projeto “Rostos Invisíveis”, com 
a colaboração de Neni Glock e Co-fi nanciado pelo Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento (IPAD).

Os seguintes pontos resumem o debate dos participantes:

A)  Constatações / Conclusões:

• Muitas práticas culturais, como por exemplo: o «leba cabaz» simbolizando o pedido de casamento 
tradicional, que na prática são uma limitação ao direito à igualdade de género (pois as promessas feitas para 
as mulheres baseiam-se num espírito de submissão aos homens);

II.  A Igualdade e Equidade de Género

Data: 04/12/2015     
Local: Centro Cultural Franco 
Bissau Guineense    
Facilitador: Hélder Duarte Baticã 
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• Outras práticas culturais, como o dote do casamento e relação do marido com a esposa, são também uma 
limitação ao direito à igualdade de género.

• Algumas normas tradicionais que constituem barreiras para a afi rmação e autonomia das mulheres que 
promovem desigualdades sociais (em termos de ensino, salário, formação, acesso ao crédito, direito à 
propriedade, herança, etc.);

• A educação familiar (em casa) de submissão e inferioridade dirigida apenas às mulheres como obstáculo ao 
seu desenvolvimento social;

• O assédio e tentativas de abuso e exploração sexual sofrida pelas mulheres para ter acesso ao mercado de 
trabalho ou permanecer em postos de privilégio, constituindo um atentado à dignidade das mulheres;

• Importância da participação das mulheres na esfera de decisão para o desenvolvimento sustentável;

B)  Recomendações / Conclusões: 

• Necessidade de se conceber um documentário que também tenha em consideração a participação das 
mulheres das comunidades tradicionais;

• Deve-se adotar uma abordagem pedagógica e multidisciplinar na sensibilização comunitária sobre as 
práticas tradicionais nefastas na medida em que nem sempre as comunidades estão dispostas a abandonar 
estas práticas pois consideram o abandono como ameaça aos seus valores culturais (Casamento Precoce, 
Excisão Feminina...); 
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INICIATIVAS DE 
ORGANIZAÇÕES DA 
SOCIEDADE CIVIL 
FINANCIADAS PELO 
UE-PAANE NO ÂMBITO 
DOS ESPAÇOS DE 
CONCERTAÇÃO E 
COORDENAÇÃO

4.
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Resumo da iniciativa

A Geração Nova da Tiniguena (GNT) apresenta-se como o resultado da participação de vários jovens em visitas 
de estudo aos sítios de património natural ao longo dos últimos vinte (20) anos e do seu interesse em perpetuar o 
compromisso da Tiniguena com o desenvolvimento sustentável, com base no respeito e valorização dos recursos 
naturais, biodiversidade e património cultural da Guiné-Bissau.

 Em 1993 os jovens participantes formaram o Grupo de Pequenos Voluntários, que mais tarde, em 1995 seria 
conhecido como Geração Nova da Tiniguena.

Após o confl ito de 1998-99, a Geração Nova da Tiniguena desempenhou um papel crucial na dinamização dos 
jovens em prol da reconstrução da democracia na Guiné-Bissau, alertando para os deveres e direitos dos jovens 
associados e colaborando com associações juvenis dos diferentes bairros de Bissau na revitalização e limpeza 
dos bairros da capital no pós-confl ito, alicerçando, deste modo, as parcerias entre a GNT e organizações juvenis 
guineenses.

4.  INICIATIVAS DE ORGANIZAÇÕES DA 
SOCIEDADE CIVIL FINANCIADAS PELO 
UE-PAANE NO ÂMBITO DOS ESPAÇOS 
DE CONCERTAÇÃO E COORDENAÇÃO
Como indicado na introdução deste guia, para além das atividades previstas pela UGP no quadro da atividade 
A.1.7 “Apoiar as estruturas de coordenação dos ANE existentes (incluindo os grupos temáticos, formais 
ou informais), através de apoio material, logístico e de formação”, o UE-PAANE, também apoiou algumas 
iniciativas das OSC para a realização de djumbais e conferências pelo seu enquadramento nos objetivos do 
Programa. 

Neste sentido, a União Europeia, através do UE–PAANE, fi nanciou 2 iniciativas: Os Fóruns Regionais “Jovens 
(Re) Pensar a Democracia” e “Guiné-Bissau: desafi os de uma agenda de transformação estrutural pós-mesa 
redonda”.

	

I.  Fóruns Regionais: Jovens Re (pensar) a Democracia

Data: 31/07 – 20/08/2015     
Iniciativa: GNT – Geração Nova 
da Tiniguena    
Regiões: Bissau, Biombo, 
Bafatá, Gabú
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Atualmente, a GNT caracteriza-se como uma associação de jovens estudantes com carta de valores e princípios 
e um regulamento interno próprio, uma estrutura autónoma de voluntariado no âmbito do programa Juventude 
e Cidadania da Tiniguena, com preocupações a nível do respeito pelo meio ambiente e saberes associados à 
biodiversidade, promoção da cultura guineense e dos saberes tradicionais, direitos humanos e cidadania ativa.

Os Fóruns Regionais da Geração Nova da Tiniguena foram realizados no quadro de uma atividade do seu projeto: 
“Governação para a Cidadania”. No quadro desse projeto o UE-PAANE fi nanciou a realização de 7 fóruns regionais 
sob forma de Djumbais.

Objetivo

Esta atividade foi realizada com o objetivo de descentralizar as atividades juvenis, promovendo a participação e 
inclusão dos jovens e das associações juvenis regionais no debate nacional. Por outro lado, estes espaços visaram 
identifi car a visão dos jovens sobre as problemáticas da educação, política nacional da juventude, cidadania e 
recursos naturais sob uma perspetiva da realidade e vivencias locais, impulsionando de igual modo a busca de 
soluções dentro da comunidade. 

Durante os dias 31 de Julho e 20 de Agosto de 2014, a Geração Nova da Tiniguena realizou 7 fóruns regionais 
em Biombo, Oio, Cacheu, Quinara, Sector Autónomo de Bissau, Bafatá e Gabu, com o apoio fi nanceiro do UE-
PAANE.

Sob o lema “Jovens Repensar a Democracia”, 152 jovens pertencentes a diferentes organizações 
juvenis e estudantes universitários das regiões participaram nos fóruns das diferentes regiões, 
refl etindo sobre as temáticas de:

• Guiné-Bissau, 20 anos de democracia: 20 anos de política nacional de juventude;

• A educação e o ensino na Guiné-Bissau;

• A cidadania participativa e o associativismo juvenil guineense;

• Guiné-Bissau em recursos naturais: que futuro?

A participação dos jovens no fórum Regional resultou no debate em volta das temáticas acima 
referidas, podendo ser resumidas nos seguintes pontos: 

Guiné Bissau, 20 anos de democracia: 20 anos de política Nacional de Juventude: 

A)  Constatações:

• Os últimos 20 anos de democracia na Guiné-Bissau foram marcados pela deterioração das infraestruturas, 
da qualidade do ensino, do sistema nacional de saúde, serviços de administração e isolamento do interior do 
país em relação á capital Bissau, comprometendo o desenvolvimento Regional.

• A instrumentalização dos jovens pelos políticos nos períodos eleitorais;

B)  Conclusões / Soluções 

• A solução dos problemas locais passa pela descentralização do poder e adoção de autarquias que garantam 
uma maior responsabilização e prestação de contas dos órgãos políticos em relação aos cidadãos eleitores;

• Necessidade de uma Política Nacional do Emprego e incentivo ao empreendedorismo jovem;

• A necessidade de inclusão de jovens nas tomadas de decisão;
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A Educação e o ensino na Guiné-Bissau: 

A)  Constatações:

• O mau estado das infraestruturas escolares;

• A fraca qualidade dos professores (a maioria sem formação académica limitando-se apenas a ser os mais 
esclarecidos da tabanca);

• Descontextualização do ensino básico (ensino básico não unifi cado);

• Difi culdades dos jovens e população em geral em utilizar o português como língua de comunicação;

• Acesso limitado das meninas ao sistema de ensino;

• Centralização dos estabelecimentos do ensino superior na capital, originando o êxodo rural;

B)  Conclusões / Soluções

• Necessidade de reforma do sistema do ensino e a sua adaptação às necessidades dos alunos guineenses;

• Maior nível de inspeção por parte das delegações de inspeção de educação;

• Reforma do sistema de ensino assente na avaliação e promoção da qualidade dos quadros docentes;

• Aumento da carga horária escolar;

• Implementação de centros de formação profi ssional nas regiões

A Cidadania Participativa e o Associativismo Juvenil na Guiné-Bissau: 

A)  Constatações:

• O confl ito político militar de 7 de Junho foi o “BOOM” do associativismo juvenil guineense, dadas as 
necessidades humanitárias e de reabilitação exigidas pelo contexto;

• Análise das novas formas de socialização dos jovens, as bancadas (agrupamento de jovens para partilha de 
ideias num ambiente informal e descontraído);

• Falta de autonomia fi nanceira das associações e falta de capacidade de angariação de fundos próprios e 
ausência de rotatividade dos seus membros.

• A capacidade das redes Nacionais juvenis, de absorção de recursos humanos das organizações de base;

B)  Conclusões / Soluções 

• As Associações juvenis são espaços partilha de experiências e de promoção de novos líderes e cidadãos 
ativos e conscientes, por isso o Estado deve criar oportunidades de dinamização e atuação das associações.
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A Guiné-Bissau em recursos Naturais: que futuro?

A)  Constatações:

• O corte abusivo de madeira e deterioração dos recursos fl orestais (sobretudo as espécies ameaçadas);

• A exploração de recursos por estrangeiros mediante a concessão de licenças pela Direção Geral das 
Florestas e intervenção coerciva dos militares junto à população descontente;

• Alterações climáticas como consequência da exploração inadequada dos recursos.

B)  Conclusões / Soluções 

• Diversifi cação das culturas de produção;

• Adoção de formas alternativas de energia (energias renováveis);

• Aposta na pesca artesanal com capacidade de abastecimento a nível nacional;

• Melhoria da política Nacional do ambiente.
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Objetivo

Esta atividade foi realizada com o objetivo de analisar as novas perspetivas e desafi os da Guiné-Bissau depois da 
realização da mesa de doadores em Bruxelas no mês de Março de 2015.

Este Djumbai foi aberto pelo Exmo. Sr. Victor Madeira Dos Santos, Chefe da Delegação da União Europeia na 
Guiné-Bissau, que deu as boas vindas aos participantes enaltecendo algumas considerações.

Nesta atividade foi exibido o documentário do Cineasta Flora Gomes “Uma nova cara para Guiné-Bissau “ 
seguido das seguintes comunicações:

• Dr. Geraldo Martins, Ministro de Economia e Finanças de Guiné-Bissau – Terra Ranka - Uma Visão 
Transformadora da Guiné-Bissau;

• Dr. Paulo Gomes, Presidente do Instituto Benten – O Valor Económico da Biodiversidade enquanto Vantagem 
Comparativa - oportunidades e desafi os estruturais da Guiné-Bissau;

• Dr. Eduardo Fernandes, Economista – Construir o sucesso da transformação socioeconómica na Guiné-
Bissau: Desafi os da Governança Participativa e o papel da Sociedade Civil 

O Ministro das Finanças efetuou um breve enquadramento do programa estratégico operacional do Governo 
2015-2025, “Terra Ranka” apresentado na conferência da Mesa Redonda de doadores, em Bruxelas, no mês de 
Março de 2015.

O documento, que apresenta diferentes estratégias para o alcance do desenvolvimento socioeconómico durável 
na Guiné-Bissau, é constituído pelos seguintes estágios: plano de emergência, “Tera Ranka”, horizonte 2020 e 
“Sol na Iardi” plano estratégico e operacional 2025.

O documento defi ne como eixos estratégicos e motores de crescimento económico os sectores da agro-indústria, 
pesca, turismo e minas e a priorização do desenvolvimento do sector privado para a promoção e criação de 
emprego e riqueza.

	

II.  Conferência “Guiné-Bissau: desafi os de uma agenda de transformação 
estrutural pós-mesa redonda”

Data: 07/05/2015 
Iniciativa: ONG Tiniguena e 
Instituto Benten 
Local: Centro Cultural Franco 
Bissau Guineense 
Moderador: Miguel de Barros
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As intervenções permitiram identifi car os desafi os e as oportunidades que se colocam ao governo 
e à sociedade guineense no contexto pós-mesa redonda, com destaque para os seguintes pontos:

• A valorização económica da biodiversidade como vantagem comparativa da Guiné-Bissau, em matéria de 
competências técnicas e capital humano. A biodiversidade enquanto capital natural poderá permitir ao país 
a oportunidade de posicionamento estratégico nas discussões sobre a problemática do meio ambiente e 
alterações climáticas assim como o acesso a fi nanciamento ligado às temáticas ambientais e ao impacto do 
crescimento populacional e económico sobre o clima;

• A capacidade de absorção das verbas prometidas na Mesa Redonda no valor de 1,5 milhões de dólares, 
particularmente no que se refere à reforma do sector público e o investimento na restruturação das 
instituições públicas e a educação direcionada para o emprego;

• A necessidade de estímulo e desenvolvimento do sector privado como forma de contribuir para a melhoria 
do ambiente de negócios e dinamização da economia, através do apoio ao empresariado guineense, 
investimento na cultura e digitalização da economia como ativos económicos com elevado potencial de 
criação de emprego;

•  A sociedade civil enquanto ator primordial para o desenvolvimento da democracia participativa, contribuindo 
para o aumento da participação das comunidades na implementação efetiva do poder local e central. As 
organizações da Sociedade Civil são identifi cadas como parceiras incontornáveis do sector público para a 
mudança de atitude face ao sistema democrático.

A conferência Pós-Mesa Redonda encerrou assim um ciclo de busca de afi rmação da maior credibilidade política 
e democrática da Guiné-Bissau perante a comunidade internacional, refl etindo, na altura, a vontade política e 
social de mudanças efetivas em prol do seu desenvolvimento. 
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