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Federação das Associações de Imigrantes e 
Amigos do Setor de Calequisse em Portugal 
(FAIASCA-P)

- País da organização : Portugal

- Área temática de intervenção 
da organização: Agronegócio 
Social

- Área geográfica de 
intervenção na GB:  Setor de 
Calequisse, um dos sete Setores da 
Região de Cacheu, Norte da 
Guiné-Bissau e compreende as 
catorze tabancas seguintes: Bajobe, 
Barambe, Bassarel, Bipar, Betenta, 
Bô, Bote, Calequisse, Catije, 
Catchalame, Mata de Ucõ, 
Nhãgabeth, Peguragur e Timate.

- Ano de fundação da organização : 
2012



Formação e Capacitação dos Jovens para Associativismo, Cooperativismo e Promoção de 
Agronegócio Social



Nome da iniciativa / projeto a apresentar
Breve descrição da iniciativa 
O Projeto destina-se à formação e capacitação de jovens no setor de cooperativismo e agronegócios social.

As razões que justificam o Projeto ser necessário implementar no Setor de Calequisse prendem-se com o facto de o  

Setor de Calequisse ser uma das Zonas Rurais da Guiné-Bissau onde a exploração agrícola faz uso intensivo de  mão-

de-obra jovem, baixa qualificação dos jovens devido ao elevado nível de pobreza e ao êxodo rural e a  necessidade de 

introduzir Mudanças orientadas para a Sociedade, inovando. 

Objetivos: Contribuir para a melhoria das oportunidades de formação profissional dos jovens na Guiné-Bissau e 

gerar oportunidades de emprego. 



Nome da iniciativa / projeto a apresentar

Responsável da iniciativa na Guiné-Bissau
Executado em Calequisse pela ONGD designada por Plataforma das Federações das Associações e Amigos do 

Setor de Calequisse para Apoio ao Desenvolvimento Integrado (PFAASCADI - Cooperação e Desenvolvimento)   

em Colaboração com a FAASCA-GB

Beneficiários da iniciativa
Diretos: 30 Jovens (15 do sexo masculino e 15 do sexo feminino) das catorze tabancas do Setor de Calequisse, 

com idades compreendidas entre os 18 e os 35 anos, com o mínimo de 6.º Ano de escolaridade, selecionados de 

forma criteriosa e representativamente pela Direção da Federação das Associações e Amigos do Setor de 

Calequisse na Guiné-Bissau (FAASCA-GB) em colaboração direta com as Direções das Associações das 

respetivas tabancas federadas: Bajobe, Barambe, Bassarel, Bipar, Betenta, Bô, Bote, Calequisse, Catije, 

Catchalame, Mata de Ucõ, Nhãgabeth, Peguragur e Timate.

Indiretos:180 Agregados Familiares (a média do Agregado Familiar é de 6 indivíduos) 

Principais resultados esperados / impacto da iniciativa
• Foram recrutados, selecionados e formados 30 jovens dos sexo masculino e feminino e 2 formadores;

• Foi constituída a Cooperativa Agrícola do Setor de Calequisse (CASCA);

• O Projeto gerou interesse e sentimento da necessidade de combater a insegurança alimentar, inovando.



Valor total da iniciativa:
10.546,15€

Forma(s) e montante(s) de financiamento:
- OIM – 8.766,04€
- FAIASCA-P E FAASCA-GB – 1.780,11€

Financiamento / 
angariação de 

fundos



Sinergias 

A “FAIASCA - P” pode contribuir
junto da rede das associações da 

diáspora com:

- Rede de contatos

- Capacidade de se reunir e 

trabalhar em grupo, tanto em 

Portugal e na Guiné-Bissau

- Entre outras contribuições

A “PFAASCADI – Cooperação e 

Desenvolvimento” beneficiaria
de apoio da rede das associações 

da diáspora para:

- Rede de Contatos

- Troca de experiencias 

- Entre outros benefícios



Contactos:

- Nome da organização: Federação das Associações de Imigrantes e 
Amigos do Setor de Calequisse em Portugal (FAIASCA-P)

- Identificação do(a) responsável / pessoa de contacto: Sr. Vensã 
Mendes, D. Amália da Costa e Sr. Pedro Mendes

- Contacto telefónico e e-mail: 917 429 076 ; faiascap.calequisse@gmail.com

- Página de internet e redes sociais

mailto:faiascap.calequisse@gmail.com

