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ASSOCIAÇÃO GASTRONOMIA DE GUINÉ SERVIÇO 
LUXEMBURGO – Luxemburgo

FORMAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO 
DE PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO E 
SEGURANÇA ALIMENTAR NA GUINÉ 
BISSAU



ASSOCIAÇÃO GASTRONOMIA 
DE GUINÉ SERVIÇO 
LUXEMBURGO

- País da organização

- LUXEMBOURG

- Área temática de intervenção 
da organização

Cultura, Educação, Saúde

- Área geográfica de 
intervenção na GB

- GUINE BISSAU

- BISSAU

- Ano de fundação da organização

- 2017



Nome da iniciativa / projeto a apresentar

FORMAÇÃO E TRANFORMAÇÃO DE 
PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO E 

SEGURANÇA ALIMENTAR NA GUINÉ 
BISSAU EXPORT PARA DIÁSPORA.



Nome da iniciativa / projeto a apresentar

Breve descrição da iniciativa 
Iniciativas para a transformação de produtos alimentos.

Área social, educação e saúde.

Em Bissau:

Formação de jovens na área da transformação de produtos alimentares, para o mercado 

nacional, 

Segurança alimentar e nutrição, para a população em geral e especificamente para mulheres 

grávidas e crianças



Nome da iniciativa / projeto a apresentar

Responsável da iniciativa na Guiné-Bissau

Danilo, Deusa Fernandes e António

Beneficiários da iniciativa

Crianças, mulheres, mulheres grávidas e pessoas deficientes .

Principais resultados esperados / impacto da iniciativa

Positivo, mas por razões de Covid19, a situação não está fácil e os resultados estão em risco.



Valor total da iniciativa em matérias 
transformação:
10 mil euros

Forma(s) e montante(s) de financiamento:
Material de hotelaria e um camião de frio
No valor de 10 mil euros

Financiamento / 
angariação de 

fundos



Sinergias 

A “nome da organização” pode 

contribuir junto da rede das 

associações da diáspora:

- ASA

- AGGSL

- Associação de gastronomia de 

guine services em Bissau

A “nome da organização” 

beneficiaria de apoio da rede das 

associações da diáspora para…

- begala branca, 

- hospital de badjucunda,

- Bissau



Contactos:
• Associação de gastronomia de guine services em Bissau

- Identificação do(a) responsável / pessoa de contacto

IERO BALDE 00352691983891

DANILDO 00254956534046

- Contacto telefónico e e-mail:

- Página de internet e redes sociais: GUINE SERVICE LUXEMBOURG

- Youtube po de buli


