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Djumbais Regionais interpelam autoridades, líderes e população local
Com o objetivo de elevar a reflexão dos Atores Não Estatais (ANE)
para além das suas ações concretas ao nível local, promover a partilha e troca de experiências e contribuir para que os ANE guineenses tenham mais consciência, espírito crítico e ferramentas para
influenciar os decisores nacionais ao nível das políticas internas de
desenvolvimento, tiveram lugar no dia 24 de fevereiro de 2018, em
Mansabá, e no dia 03 de março, em Canchungo, novos Djumbais do
UE-PAANE Fase di Kambansa. O primeiro abordou o tema “Direitos
Humanos e Mecanismos de Proteção das Vítimas” e o segundo
“Insegurança de Pessoas e Bens”. Em ambos os djumbais regionais
surgiram recomendações no sentido de colmatar os problemas abordados.

“O papel das ordens socioprofissionais no sector da Saúde”
Este foi o tema da formação destinada à Ordem dos Enfermeiros da
Guiné-Bissau (OEGB) e à Associação Guineense de Parteiras e Enfermeiros Obstetras (AGUIPEO) no quadro do GAP - Gabinete de Apoio
Permanente do UE-PAANE Fase di Kambansa. A ação aconteceu em
Bissau entre os dias 05 e 09 de março de 2018 e visava: i) reforçar
as capacidades das estruturas das duas organizações e consecutivamente aumentar as suas capacidades de influenciar e monitorizar
as políticas públicas no sector da saúde, nas suas áreas específicas
de competência; ii) melhorar a capacidade de relacionamento institucional da OEGB e da AGUIPEO com os seus parceiros; e iii) fortalecer os conhecimentos relativos à conduta ética e deontológica
dos profissionais.

Monitorização de apoios do UE-PAANE Fase di Kambansa
Para reforçar os resultados dos apoios GAP decidiu-se apostar numa monitorização estruturada de
um conjunto de apoios, de forma a perceber se as organizações estão a implementar as aprendizagens feitas/competências adquiridas e se será necessário uma ação de reforço. Pretende-se
também analisar se uma estratégia de monitorização estruturada poderá ser uma boa prática.
Em termos metodológicos, foram convidados os consultores que realizaram a consultoria inicial do
apoio GAP para auxiliar o UE-PAANE na monitorização dos mesmos. Este processo teve início no
dia 17 março devendo ir até o dia 08 de junho de 2018.

“Liderança Feminina nas Organizações da Sociedade Civil”
Entre os dias 26 e 30 de março, teve lugar em Bissau, mais um
apoio do GAP; trata-se da formação em “Liderança Feminina nas
Organizações da Sociedade Civil”, destinada a membros do Fórum
de Intervenção Social das Jovens Raparigas (FINSJOR).
Para os formandos, um dos momentos marcantes aconteceu no
penúltimo dia, nomeadamente durante o djumbai, onde estiveram
presentes a ativista Fatumatá Djau Baldé e a Dra. Cadi Seidi. Os
participantes tiveram a oportunidade de conhecer as histórias de
vida e luta destas duas mulheres e líderes guineenses, bem como
refletir em torno dos desafios do género e liderança feminina na
sociedade guineense.

GAP: OSC aprimoram Gestão Organizacional
Trata-se da formação em “Gestão Organizacional (Gestão de Recursos Humanos, Gestão Administrativa e Financeira)”. A ação foi dividida em duas sessões, ambas ministradas na cidade de Buba: a primeira decorreu entre os dias 20 e 26 de março, e beneficiou a Associação dos Estudantes Filhos e Amigos de Sector de Fulacunda
(AEFASF); já a segunda, que aconteceu entre os dias 29 de março e
06 de abril, beneficiou a Associação de Mulheres Produtoras de Sal
(AMPROSAL).
“A formação foi muito útil porque passamos a ter acesso a ferramentas que permitem uma melhor gestão e organização; o que por
sua vez permitirá evoluirmos enquanto associação no desempenho
das nossas funções”, declarou Sene Nagana, membro da AEFASF.

RC de Bigene capacitada em „matérias sensíveis em jornalismo‟
Visando melhorar o conhecimento dos técnicos da Rádio Comunitária de Bigene em matéria de deontologia jornalística, bem como
nos princípios e normas legislativas da Comunicação Social, reforçar
suas capacidades no tratamento fidedigno e imparcial, e na divulgação de informações/notícias sensíveis e/ou polémicas, teve lugar
em Ingoré (04 a 08 de abril) a formação em “Tratamento de Matérias Sensíveis em Jornalismo”. Esta formação beneficiou 20 técnicos
e é mais uma ação do GAP.
“Estes conhecimentos irão nos ajudar a desempenhar o nosso trabalho e a cumprir a nossa missão enquanto órgão de comunicação
comunitária em Bigene”, disse o administrador da RC de Bigene,
Mário Lopes.

GAP: UE-PAANE apoia OSC em matéria de Direitos Humanos
As cidades de Nhacra e Catió foram palco da ação de formação em
“Direitos Humanos, Monitorização das Violações e Gestão de Conflitos Comunitários” que foi ministrada entre os dias 26 e 30 de março
aos membros da Associação de Jovens Filhos e Amigos de Catió
(JACAF), e de 09 a 13 de abril aos membros da Associação Juvenil
para Ação e Desenvolvimento do Sector de Nhacra (AJAD).
A formação procurou, entre outros, melhorar as capacidades das
organizações na identificação e prevenção de conflitos comunitários; e dotá-las de capacidades de colaboração com as autoridades
e de orientação das vítimas de violação dos Direitos Humanos.

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: 64
Funcionamento do Centro de Recursos
Nº Utentes até a data:
-antigos (fase anterior do programa): 42 / -novos: 46
Reserva da sala de formação para atividades
Nº de reservas (Fevereiro a Abril): 10
Tipo de atividades: Encontro, Formações, Reuniões.
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