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Nome da iniciativa / projeto a apresentar:

Projeto de Construção de Liceu

Projeto de Construção de Três Bombas Manuais de Água Potável

Objetivos: 

- Construir um Liceu Escolar com capacidade de albergar 12 turmas, e alargar o nível  

escolar até  9º ano de escolaridade para minimizar os gastos económicos e sacrifício 

dos alunos em termos de locomoção, isto vai garantir, de uma forma coerente e 

sustentada, uma progressiva qualificação das aprendizagens e do percurso educativo 

dos alunos

- Construir Bombas Manuais de água potável e garantir acesso a água aos cidadãos 

que vivem na comunidade para o consumo digno e eficiente, melhorando as suas 

qualidades de vida



• E.E.1 Manter o elevado grau de satisfação da comunidade em relação à qualidade do serviço educativo prestado pela escola;

• R.E.2 Manter o elevado reconhecimento da comunidade escolar, relativamente à liderança da escola, à gestão e à autoavaliação

• R.E.3 Erradicar o absentismo e o abandono escolar

• R.E.4 Diminuir em 30% a taxa global de insucesso escolar;

• R.E.5 Reduzir, no 4º 5º e 6º ano de escolaridade, a taxa de insucesso em 40% na disciplina de matemática e português;

• R.E.6 Manter a taxa global de sucesso escolar em valores iguais ou superiores a 80%;

• R.E.7 Atingir, nas classificações externas, médias iguais ou superiores às médias das classificações externas ou nacionais;

• R.E.8 Reduzir a diferença entre as percentagens de aulas previstas e dadas de modo a atingir 95% de aulas dadas.

Resultados e impactos esperados da iniciativa do projeto 

de construção de Liceu Escolar:



• R.E.1 Diminuir em 90% o consumo da água contaminada;

• R.E.2 Proporcionar os cidadãos locais um consumo de água potável de

qualidade ;

• R.E.3 Articular práticas adequadas para a manutenção da saúde das

populações locais;

• R.E.4 A melhoria contínua da saúde das pessoas e ocorrência de

enfermidades causadas pela má consumo da água;

• R.E.5 Melhorar a qualidade de vida das pessoas, diminuindo os riscos de

contaminação através de água de má qualidade.

Resultados e impactos esperados da iniciativa

do projeto de Construção de Três Bombas 

Manuais de Água Potável:



Nome da iniciativa / projeto a apresentar

Responsável da iniciativa na Guiné-Bissau

Luís Dotula Mendes

Beneficiários da iniciativa

Comunidade de Cabienque

Principais resultados esperados / impacto da iniciativa



Valor total da iniciativa:
6.000.000 CFA

Forma(s) e montante(s) de financiamento:
- Pecuniária e Material

Financiamento / 
angariação de 

fundos



Sinergias

A “Associação dos Filhos de Cabienque

em Luxemburgo (A.G.C.L)” pode 

contribuir junto da rede das 

associações da diáspora com…

▪ Centro de Apoio Social e Associativo 

(CASA)

▪ União Desportiva de Portugal (UDP)

▪ Câmara Comum (BETZDORF) 

A “Associação dos Filhos de Cabienque

em Luxemburgo (A.G.C.L)” 

beneficiaria de apoio da rede das 

associações da diáspora para…

▪ Associação para Desenvolvimento de 

Cabienque (APDC)

▪ Associação dos Jovens e Amigos de 

Cabienque (AJAC)

▪ Associação das Mulheres Hortalistas

(GUELESBINGUIJABI)



Contactos:

Associação dos Filhos de Cabienque em Luxemburgo (A.G.C.L)

Jacó Vaz – Portugal

00351934852023

E-mail: jacobvaz1991@hotmail.com / agcl.cabienque@hotmail.com

Site:

FB: Cabienque ASBL

mailto:jacobvaz1991@hotmail.com
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