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Dia da Europa
O projeto UE-PAANE Fase di Kambansa (FdK), juntamente com os
outros 4 projetos que o Instituto Marquês de Valle Flôr (IMVF)
implementa atualmente na Guiné-Bissau com o apoio da União
Europeia e parceiros nacionais e internacionais, nomeadamente, UE
-ACTIVA Eixo 1: Governação Territorial, Nô Fia Na Crias, PIMI II e
Etikapun N’Há, fez-se presente durante as comemorações do dia 9
de Maio,"Dia da Europa", que teve lugar na Delegação da União
Europeia na Guiné-Bissau (DUE-GB).
Neste ano na data assinalam-se os 60 anos de paz, de proteção dos
trabalhadores, de oportunidades de negócios, de liberdade e de
direitos para todos os cidadãos. Marca-se também os 30 anos do
programa de mobilidade estudantil, Erasmus.
No âmbito das celebrações, uma “Feira de Projetos” proporcionou
um espaço para que as entidades/projetos pudessem expor e vender materiais e produtos das iniciativas financiadas pela União
Europeia.

Ministério da Comunicação Social recebe recomendações
A Associação de Mulheres Profissionais da Comunicação Social da
Guiné-Bissau (AMPROCS-GB) entregou, dia 13 de Junho de 2017, ao
Ministro da Comunicação Social, Sr. Victor Pereira, o documento
com as recomendações saídas da "Jornada sobre Igualdade e Equidade de Género no sector da Comunicação Social na Guiné-Bissau",
atividade realizada durante os dias 21, 22 e 23 de Março de 2017,
na Casa dos Direitos e financiada pela União Europeia através do UE
-PAANE Fase di Kambansa.
Para a presidente da AMPROCS-GB, Paula Melo, a pertinência da
entrega do documento deve-se ao facto de terem recebido a informação de que brevemente haverá uma revisão do quadro jurídico
dos media. As recomendações incluem uma revisão e propõem uma
nova redação de alguns artigos das leis da comunicação social desde o ponto de vista do género.

GAP: Organizações Selecionadas
A lista com o nome das 19 Organizações da Sociedade Civil (OSC) e
Órgãos de Comunicação Social e Comunitária (OCSC), representativos de 6 regiões e SAB, cujas propostas foram selecionadas para
beneficiarem dos apoios do Gabinete de Apoio Permanente - GAP
do UE-PAANE Fase di Kambansa, foi divulgada no dia 03 de Julho.
Na primeira etapa de avaliação das propostas, o comité de avaliação procedeu à verificação da conformidade administrativa e de
elegibilidade de cada solicitação. Na segunda etapa fez-se a avaliação técnica das propostas administrativamente conformes e elegíveis. Em jeito de esclarecimento das dúvidas que surgiram no
decorrer da avaliação técnica, o comité de avaliação esteve no
terreno, de 05 a 16 de Junho de 2017, para um encontro com as
organizações pré-selecionadas.
Para aceder a lista clique aqui.

GAP: Lançados Primeiros TDR
Já foram lançados (durante o mês de Julho) 3 Termos de Referência para a contratação de consultores que deverão implementar as seguintes ações de reforço de capacidades no âmbito do GAP:
* “Co-gestão, conservação, manutenção e valorização de património público”, que beneficiará a
ONG VATOS VERDE;
* “O papel das ordens socioprofissionais no sector da saúde”, cujos beneficiários serão 2 organizações socioprofissionais do sector da saúde, nomeadamente, a ordem dos Enfermeiros da GuinéBissau (OEGB) e a Associação Guineense de Parteiras e Enfermeiros Obstetras (AGUIPEO), que
durante a formação procederão a revisão da Nova Proposta de Carreira dos enfermeiros e parteiras;
* “Gestão e Funcionamento de Redes”, que favorecerá 2 organizações da sociedade civil guineense, nomeadamente, a Federação das Associações de Defesa e Promoção dos Direitos das Pessoas
com Deficiência na Guiné-Bissau (FADPD-GB) e a Rede Nacional dos Intervenientes no Setor de
Alfabetização e Educação Não Formal (RENISAENF-Pamoja).

2ºComité de Pilotagem
O segundo encontro do Comité de Pilotagem (CP) aconteceu no dia
19 de Julho, na sede do UE-PAANE e contou com a presença de 11
membros. Na pauta do encontro estava apresentação das atividades
desenvolvidas durante o primeiro ano do projeto UE-PAANE FdK
(Julho de 2016 a Junho de 2017).
O CP é um órgão que foi criado para supervisionar e aprovar a
orientação geral do projeto e está composto por: um representante
da Célula de Apoio ao Ordenador Nacional (CAON-FED), um representante da Delegação da União Europeia na Guiné-Bissau (DUEGB), a equipa de projeto para assegurar o secretariado do CP, um
representante da Direção Geral de Coordenação da Ajuda NãoGovernamental (DGCANG), um representante da Secretaria-geral da
Comunicação Social (SGCS), e membros representantes das Organizações da Sociedade Civil (OSC) e Órgãos de Comunicação Social e
Comunitária (OCSC) que foram eleitos durante a Sessão de Lançamento do UE-PAANE FdK, mediante processo de eleição pública.
Para aceder a mais informações sobre o Comité de Pilotagem clique
aqui.

Programa Radiofónico “O Direito à Saúde na Guiné-Bissau”
As gravações áudio dos Djumbais Temáticos do UE-PAANE FdK estão a ser transformadas em programas radiofónicos e disponibilizadas a todas as rádios guineenses interessadas na sua divulgação.
Como pontapé de saída, já se encontra editado e disponível o programa oriundo do 1º Djumbai
Temático, que teve como tema: “O Direito à saúde na Guiné-Bissau” – atividade realizada no
âmbito da 2ªEdição da Quinzena dos Direitos promovida pela Casa dos Direitos e as organizações
associadas, junto de outros parceiros nacionais e internacionais.
Convictos de que as discussões não devem se esgotar no espaço físico e temporal onde ocorreu o
espaço de reflexão em si, o UE-PAANE FdK montou e editou este programa de 01H00 de duração
com os momentos mais importantes do djumbai. O programa pode ser adquirido mediante solicitação do órgão interessado, através do correio eletrónico: pcabral@imvf.org ou carta a ser entregue
na sede do Projeto sito Rua Severino Gomes de Pina (Rua 10), Antigo Prédio da Função Pública,
Bissau.

Outras atividades de apoio no quadro do GAP|UE-PAANE Fase di Kambansa
Apoio às OSC na inscrição/atualização no PADOR
Nº Organizações apoiadas até a data: 63
Funcionamento do Centro de Recursos
Nº Utentes até a data:
-antigos (fase anterior do programa): 42 / -novos: 37
Reserva da sala de formação para atividades
Nº de reservas (Maio a Julho): 16
Tipo de atividades: Formações, Workshops, Espaços de Partilha,
Reuniões, Encontros e Sessão solene de assinatura de contratos.
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