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MONTANTE: Eur 4.050.000,00

A Guiné-Bissau tem uma população estimada de 1,6 milhões,
maioritariamente jovem (idade média de 21,7 anos) e rural (60%). O
país tem um IDH de 0,289, situado em 2010 na 164ª posição (Guinea-
Bissau’s HDI value for 2018 is 0.461— which put the country in the low
human development category—positioning it at 178 out of 189
countries and territories – podemos atualizar ou mantemos porque
era a informação à data em que o projeto teve início?). 
 
Entre 2000 e 2010, a taxa de crescimento médio anual do IDH foi de
apenas 0,9%, o que compara com uma média de 2,1% na África
subsaariana e de 1,68% nos países com IDH muito baixo. (Between
2005 and 2018, Guinea-Bissau’s HDI value increased from 0.393 to
0.461, an increase of 17.4 percent. Guinea-Bissau’s 2018 HDI of 0.461 is
below the average of 0.507 for countries in the low human
development group and below the average of 0.541 for countries in
Sub-Saharan Africa – idem).
 
Entre 2002 e 2010, data do último Inquérito Ligeiro de Avaliação da
Pobreza, verificou-se um agravamento da pobreza (com ˂2$/dia) de
64,7% para 69,3% e, principalmente, da pobreza extrema, de 20,8%
para 33%. Fora de Bissau, as taxas de pobreza e pobreza extrema são
de 76% e 40%, respetivamente. As regiões de Tombali, Quinara,
Bafatá e Gabu têm mais de 70% de pobres.
 
A taxa de desemprego é calculada em 30%, mais crítica entre os
jovens com idade compreendida entre os 15 e 24 anos, grupo que
teria uma taxa média de ocupação de 10,6% em 2009 e de apenas
4,6% para as mulheres. Esta assimetria no acesso ao emprego,
mesmo pelos mais jovens, reflete uma vincada desigualdade entre
géneros, medida em 0,381 em 2007. 
 
A probabilidade de acesso à escola era de 76% em 2009, sendo a
probabilidade de escolarização básica dos rapazes entre 1,4 (meios
urbanos) e 1,9 (meios rurais) vezes superior à probabilidade das
raparigas. A taxa de escolarização primária líquida era de 67,4% em
2011, limitada a 56,5% nas zonas rurais. Nos agregados familiares mais
pobres, apenas 12% das mulheres são alfabetizadas.

CONTEXTO

BENEFICIÁRIOS

Líderes e membros de associações de agricultores e
de mulheres;
Mulheres beneficiárias de cursos de alfabetização
funcional;
Jovens e docentes do Centro de Ensino e Formação
Agrícola;
Caritas de Bafatá

Num universo de 4.000 famílias residentes nas três
regiões:



Eixo 1 - para melhor governação regional;
Eixo 2 - para a melhoria das condições de acesso às zonas
rurais;
Eixo 3 - para intensificação sustentável e valorização
económica da produção agrícola intervindo ao nível das
associações de produtores.

Reforço de capacidades associativas de base comunitária,
conjugado com equipamento de baixa incorporação de
tecnologia para expansão da produção alimentar e de
excedentes, fornecimento de meios de transporte de baixo
custo, formação dos agricultores com alfabetização,
demonstração de práticas de cultivo melhoradas e
acompanhamento durante o ciclo de plantação, colheita e
comercialização; 
Alfabetização funcional das mulheres e discriminação positiva
por criação de oportunidades melhoradas de rendimento em
atividades que tradicionalmente controlam;
Criação de um Centro de Ensino e Formação Agrícola, com
gestão por entidade civil de missão social bem estabelecida,
para oferta de ensino técnico e formação profissionalizantes
em agricultura, oferta antes inexistente, com um papel central
na manutenção das máquinas agrícolas a operar junto das
associações de produtores.

O projeto insere-se num Programa mais abrangente da União
Europeia, o UE-ACTIVA, que contribui para o desenvolvimento
rural sustentável e inclusão social na Guiné-Bissau, especialmente
nas três regiões identificadas, e que se organiza em três eixos:

 
As atividades previstas no Eixo 3 dividem-se em três grupos
complementares: 

1.

2.

3.

Capacidades dos agricultores e membros das associações
agrícolas de base comunitária reforçadas, produção e
produtividade da agricultura familiar melhoradas, com
especial enfoque na capacitação para práticas agrícolas
adaptadas às características edafoclimáticas locais – tendo
particular atenção aos efeitos das alterações climáticas –, 

Centro de Ensino e Formação Agrícola implementado,
funcional e sustentável para formação profissional e prestação
de serviços.

bem como no papel das mulheres no seio das comunidades 
e enquanto geradoras de rendimento para os agregados
familiares;

 

IMPACTOS

Eu cultivo desde a adolescência, aprendi com
os meus pais. A agricultura tem grande
importância para mim e para a minha família,
dela tiramos alimentos para o consumo
familiar. Tenho 12 pessoas em casa. Uma parte
vendo e uso o dinheiro para pagar a propina
dos meus filhos. Esse dinheiro também é
usado quando alguém adoecer.
 

- Mariatu Cassama, agricultora

DESCRIÇÃO

Objetivo Geral: Contribuir para a melhoria sustentável das
condições económicas e sociais das populações rurais da Guiné-
Bissau, em particular nas regiões de Bafatá, Quinara e Tombali.
 
Objetivo Específico: Assegurar a intensificação sustentável e
valorização económica da produção agrícola através do reforço
das organizações de base comunitária.
 

OBJETIVOS

FINANCIADORES

Fundo Europeu de Desenvolvimento

PARCEIROS
Caritas de Bafatá
Direção-Geral de Alfabetização e Ensino não Formal 

ENTIDADE GESTORA


