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- Região de atuação: Cacheu

- Área temática de 
intervenção do CCO: 
Desenvolvimento 
comunitário

- Ano de fundação do CCO: 
1991 legalizado 2002



Projeto de Educação Inclusiva e de 
Qualidade



Objetivos e Atividades

O projeto visa promover a escolarização de raparigas na secção de Bassarel, para que possam 

concluir pelo menos o 2º Ciclo do ensino básico (6ª classe).

Atividades realizadas:

- Construção de 6 novas salas de aula na tabanca de Bassarel/Catama, aumentar número de 

crianças escolarizadas;

- Distribuição gratuita de materiais didáticos a cada inicio de ano letivo; 

- Equipamento de 8 salas de aula com carteiras; 

- Construção e equipamento do Jardim infantil comunitário;

- Criação de comité de gestão das atividades escolares;

- Pagamento de subsidio adicional mensal ao pessoal docente durante o ano letivo.



Foto da escola 



Organização da diáspora que apoiou a iniciativa

Filhos de Bassarel Residentes em França, Senegal e Portugal

Beneficiários da iniciativa

Comunidade de Bassarel

Principais resultados esperados / impacto da iniciativa

- 6 novas salas de aulas construídas e equipadas;

- Aumentado o numero de crianças e jovens raparigas escolarizadas;

- 1 Jardim infantil construído e equipado;

- Permanência dos professores na Comunidade;



Valor total da iniciativa: 4 507 000

Contribuição da diáspora: 3 557 000 xof
Contribuição da Comunidade local: 950000 xof

Forma(s) e montante(s) de financiamento:

- Contribuição da diáspora em dinheiro: 1 557 000 Xof
- Contribuição da diáspora em materiais escolar:  2 000 000 xof

Importância / papel da organização da diáspora que 
apoiou

A associação dos filhos de Bassarel na diáspora, tem tido um 
papel importante na vida social cultural da tabanca,  
sobretudo no que diz respeito ao apoio à educação. 

Financiamento / 
angariação de 

fundos



Contactos CCO local : 

Nome da organização: Associação Filhos e amigos de Bassarel

(GLESSANAR WNDIMAN)

- Pessoa de contacto: Albino Camepelin Mendes

- Contacto telefónico : 00245 95 550 92 73



Contactos CCO da diaspora:

- Nome da organização: Filhos de Bassarel Residentes em 
França 

- Pessoa de contacto: Jean – Pierre Gomis

- Contacto telefónico e e-mail: 0033680411138



OBRIGADO PA ATENÇÃO


