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UE-PAANE reforça parceria com Ministério da Comunicação Social
Durante cinco dias (16 a 22 de novembro 2017), 28 técnicos do
Ministério da Comunicação Social e órgãos públicos de comunicação
social tutelados por aquele Ministério participaram da sessão de
formação em “Gestão Administrativa e Financeira”.
A atividade, solicitada pelo Ministério da Comunicação Social, teve
lugar no Palácio do Governo, tendo por objetivo reforçar a primeira
ação formativa realizada no quadro do anterior PAANE, assim como
rever o manual de procedimentos administrativos e financeiros
elaborado na altura colmatando as lacunas identificadas na fase
inicial de diagnóstico, procedimento realizado entre os dias 25 de
outubro e 10 de novembro de 2017.

CENJOR ministra formação de formadores a jornalistas guineenses
O Projeto UE-PAANE Fase di Kambansa proporcionou a um total de
10 jornalistas e profissionais da comunicação social guineenses ligados às áreas técnicas, uma Formação Pedagógica Inicial de Formadores ministrada pela instituição portuguesa CENJOR - Centro Protocolar de Formação Profissional para Jornalistas.
A formação aconteceu entre os dias 06 e 24 de novembro de 2017,
na sede do UE-PAANE, sendo destinada a pessoas que pretendiam
adquirir as aptidões pedagógicas necessárias para o exercício da
atividade de formador/a, tendo como um dos seus objetivos que
os/as participantes desenvolvessem competências para preparar,
gerir, animar e avaliar, eficazmente, ações de formação na sua
área específica de intervenção no âmbito da comunicação social.
Desta feita, a atividade foi precedida de um processo selectivo.
O curso está homologado pelo IEFP – Instituto de Emprego e Formação Profissional de Portugal.

Formação e intercâmbio no domínio avícola
O apoio dado à ONG Asas de Socorro e à União Nacional dos Avicultores da Guiné-Bissau (UPCA-GB), através da vinda de dois peritos
italianos em avicultura, aconteceu no quadro do Gabinete de Apoio
Permanente (GAP) do UE-PAANE Fase di Kambansa, entre os dias 05
e 09 de dezembro de 2017.
Nos três primeiros dias, 10 técnicos participaram na formação em
“Criação de aves de cortes e poedeiras: alimentação e saúde animal”, onde puderam observar técnicas melhoradas de manejo avícola, receber orientações técnicas nos cuidados que devem ter com
as aves, bem como com as instalações de criação das aves.
Nos últimos dois dias, teve lugar o IIº Encontro Nacional de Avicultura sob o lema “Avicultura: o novo motor da economia guineense”.
O evento serviu de ocasião para troca de experiências, análise e
discussão dos principais problemas que afetam o desenvolvimento
do sector avícola no país, e definir estratégias para ultrapassá-los.

Sindicatos do sector da saúde capacitados em ação sindical
O Sindicato Nacional dos Enfermeiros, Técnicos de Saúde e Afins
(SINETSA) e o Sindicato Nacional dos Quadros Superiores de Saúde
(SINQUASS), no âmbito do GAP, beneficiaram de uma formação em
“Ação Sindical e Advocacia no Âmbito da Saúde”. A ação teve lugar
na sede do UE-PAANE entre os dias 11 e 15 de dezembro de 2017 e
08 e 12 de janeiro de 2018, respectivamente, e tinha entre outros
objetivos, melhorar e reforçar os conhecimentos relativos à conduta ética e deontológica dos profissionais da saúde, além de fortalecer suas capacidades em matéria de advocacia para influenciar e
monitorizar as políticas públicas no sector da saúde.
No dia 13 de janeiro de 2018, também na sede do UE-PAANE, teve
lugar um encontro conjunto entre as duas organizações para análise
e reflexão de questões de interesse que foram identificadas pelos
sindicalistas ao longo das formações.

RENAJ, PROAGRI-GB e NODECO elaboram seus Planos Estratégicos
No âmbito do Gabinete de Apoio Permanente (GAP), a Rede Nacional das Associações Juvenis (RENAJ), a ONG Promoção para o
Desenvolvimento Agrário da Guiné-Bissau (PROAGRI-GB) e a ONG
Novos Desenvolvimentos (NODECO) puderam definir as suas linhas
orientadoras de atuação para os próximos cinco anos.
A assistência técnica/formação em Plano Estratégico beneficiou ao
todo 38 técnicos. As formações aconteceram na sede do PAANE nas
seguintes datas: 04 a 12 de dezembro de 2017 (RENAJ), 15 a 19
(PROAGRI-GB) e 22 a 26 (NODECO) de janeiro de 2018.
Ao contrário da RENAJ, a PROAGRI-GB e a NODECO não dispunham,
até então, de um Plano Estratégico, sendo este o primeiro.

“Levantamento, Análise e Tratamento de Dados Estatísticos”
A Associação para o Desenvolvimento Sustentável (ADS), a Associação para o Desenvolvimento da Acção Comunitária (APROMODAC) e
a Célula para Promoção do Desenvolvimento Comunitário
(CEPRODEC), todas sediadas na região de Quinara, beneficiaram de
uma formação em “Levantamento, Análise e Tratamento de Dados
Estatísticos”.
A capacitação aconteceu entre os dias 04 e 13 de janeiro de 2018,
no âmbito GAP, na cidade de Buba, e contou com a participação de
16 pessoas.
Esta formação surge após a constatação por estas organizações (e
consequentemente a solicitação de apoio ao GAP) de que no processo de elaboração das propostas que submetem aos financiadores, uma das grandes dificuldades com que se deparam é a obtenção de informações baseadas em dados fiáveis, que possam
demonstrar a real situação da região, especialmente dos sectores e
comunidades onde intervêm, para sustentar a necessidade e a pertinência das intervenções.

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: 41
Reserva da sala de formação para atividades
Nº de reservas (Novembro 2017 a Janeiro 2018): 08
Tipo de atividades: Encontro, Formações, Reuniões.
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