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Fase di Kambansa, a nova etapa do UE-PAANE
Cerca de 180 pessoas tomaram parte da sessão de lançamento
oficial do Projeto UE-PAANE Fase di Kambansa, financiado pela
União Europeia (UE) e implementado pelo Instituto Marquês de
Valle Flôr (IMVF). A cerimónia aconteceu no dia 17/11/2016, no
Centro Cultural Francês.
O sucesso constatado durante a execução do programa UE-PAANE −
Programa de Apoio aos Actores Não Estatais “Nô Pintcha pa Dizinvolvimentu” (Maio 2011 a Julho 2016), foi determinante para a
existência desta Fase di Kambansa, ressaltou a Chefe de Secção –
Governação e Desenvolvimento Socioeconómico da Delegação da UE
na Guiné-Bissau (DUE-GB), Tina Bastos.
O UE-PAANE Fase di Kambansa visa dar continuidade (Julho 2016 a
Junho 2018) ao
programa UE-PAANE e criar uma ponte entre o UE-PAANE I e o próximo programa da UE de apoio à Organizações da Sociedade Civil
(OSC) e aos Órgãos de Comunicação Social e Comunitários (OCSC).

GAP - Gabinete de Apoio Permanente
Atividade inovadora da Fase di Kambansa do UE-PAANE, o GAP disponibilizará apoios às OSC e OCSC através de ações de capacitação
personalizadas, práticas e baseadas em solicitações das próprias
entidades. O objetivo é contribuir para o reforço das capacidades
destes públicos-alvo tendo em conta os objetivos definidos da ação:
contribuir para a consolidação da boa governação através do reforço da participação, concertação e capacidade de influência política
das organizações.
Três momentos permitiram aos interessados conhecer os critérios
de elegibilidade e tipos de apoios que serão disponibilizados no
quadro do GAP: a Sessão de Lançamento do UE-PAANE Fase di Kambansa, e as duas Sessões de Esclarecimento sobre o GAP realizadas
dia 07/12/2016 e 18/01/2017.
Dúvidas podem ser colocadas via e-mail (uepaane@imvf.org) até dia
18/02/2017. Já o prazo limite para a apresentação de pedidos de
apoios vai até dia 28/02/2017 às 16H.

Comité de Pilotagem
Durante a Sessão de Lançamento, representantes das diferentes
OSC e OCSC nacionais tomaram parte do processo de eleição pública dos membros do Comité de Pilotagem para o seguimento estratégico da implementação do UE-PAANE Fase di Kambansa, sendo
eleitos os seguintes nomes: Carlos Sanca (Jornal Última Hora),
Pedro Vença (RENARC), Udé Fati (Voz di Paz), Inácio A. Costa
(Ordem dos Médicos), Ana João Afonso Bagine (UNTG) e Domingos
L. da Silva (Câmara de Ofício da Guiné-Bissau).
O primeiro dos três encontros que devem ser realizados no decorrer
da implementação do projeto aconteceu no dia 20/12/2016 e possibilitou a apresentação: da composição e funções do Comité de Pilotagem; dos membros do Comité de Pilotagem; e do Projeto UEPAANE Fase di Kambansa e das atividades desenvolvidas até a data.
Todos os documentos referentes ao Comité de Pilotagem encontram-se disponíveis no site institucional www.ue-paane.org

Iº Djumbai Temático - “O Direito à Saúde na Guiné-Bissau”
No âmbito das atividades da IIª Edição da Quinzena dos Direitos
promovida pela Casa dos Direitos e as organizações associadas,
junto de outros parceiros nacionais e internacionais, teve lugar no
dia 13/12/2016, o Iº Djumbai Temático do UE-PAANE Fase di Kambansa, sob o lema: “O Direito à Saúde na Guiné-Bissau”.
Realizado no Centro Cultural Francês, o evento agregou mais de 70
pessoas e contou com a participação de oradores especialistas
experientes na área e com um grande conhecimento sobre as especificidades do sector da saúde no país; estes trouxeram temáticas
que permitiram alavancar as discussões sobre o estado da saúde na
Guiné-Bissau, surgindo algumas recomendações.
A atividade contou com a presença da SPONG – Plataforma de ONGs
do Burkina Faso, na pessoa do Sr. Oumarou Hebie, onde foram
apresentados casos concretos da intervenção da Sociedade Civil
Burquinabê em matéria de advocacia em saúde.

Workshop sobre monitorização de políticas públicas
O workshop sobre “Monitorização de políticas públicas” foi realizado como atividade complementar ao Iº Djumbai Temático, para
aproveitar a presença do representante da SPONG na Guiné-Bissau,
tendo como intuito aprofundar mais na experiência da sociedade
civil do Burkina Faso na monitorização de políticas públicas, assim
como possibilitar a apresentação e explicação de algumas ferramentas de seguimento desenvolvidas pela SPONG.
A atividade que aconteceu no dia 14/12/2016, contou com a presença de um total de 29 participantes que puderam partilhar, discutir e esclarecer dúvidas, não só com as experiências das organizações do Burkina Faso, mas também com as experiências individuais
de cada organização/órgão.

Outras atividades do UE-PAANE Fase di Kambansa
Apoio às OSC na inscrição/atualização no PADOR
Nº Organizações apoiadas até a data: 33
Apoios diversos às organizações da sociedade civil
Nome do Apoio: Atualização de sites
Organização apoiada: ANADEC
Local de execução do apoio: Sede do UE-PAANE
Data: 30/11/2016
Nome do Apoio: Facilitador Metodologia do Quadro Lógico
Organização apoiada: LGDH
Local de execução do apoio: Buba - Região de Quinara
Data: 01 e 02/12/2016
Local de execução do apoio: Bissau
Data: 27 a 30/12/2016
Funcionamento do Centro de Recursos
Nº Utentes até a data:
-antigos: 42 / -novos: 20
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