
 

PROJETO 

KUMPU TERA DI MININESA 

FASE II 

 

Boa Governação para a Proteção Social da Criança 

 

Guiné-Bissau 

Projeto implementado por: 

DADOS DE CARACTERIZAÇÃO 
 

POPULAÇÃO 

1.625.000 habitantes em 2020 (previsão) 

43% da população está na faixa dos 0 aos 14 anos 

51% da população está na faixa dos 15 aos 49 anos (população ativa) 

EDUCAÇÃO 

27.7% das crianças em idade escolar não  frequenta o ensino primário  

SAÚDE 

Crianças com acesso deficitário à vacinação 

NUTRIÇÃO 

27,6% das crianças com menos de 5 anos sofre de subnutrição 

PROTEÇÃO e CUIDADOS 

46% de crianças menores de 5 anos registadas 

17,2% de crianças vítimas de trabalho infantil 

75,8% de crianças vítimas de maus tratos físicos ou psicológicos 

 

(Fontes: AFRISTAT & INE, 2013; Mendes, 2019; FEC, 2020; INE, 2020) 

OBJETIVO 

Contribuir para a coerência das políticas públicas de 

Proteção Social da Criança e para o desenvolvimento 

de uma sociedade inclusiva. 

Financiado por: 

Com a colaboração: 

Fundação Fé e Cooperação 

Avenida dos Combatentes da Liberdade da Pátria, 
CP 1001 

Instalações da Cáritas da Guiné-Bissau, Bissau 

Guiné-Bissau 

http://www.fecongd.org 

Em parceria com: 

Ministério da  Mulher, Família e 

Coesão Social 



SETORES DE INTERVENÇÃO ATIVIDADES PRINCIPAIS 

LOCALIZAÇÃO 

DURAÇÃO 

Guiné-Bissau | Abrangência nacional 

42 meses — novembro de 2019 a abril de 2023 

 10 colaboradores da Caritas Guiné-Bissau 

 20 colaboradores dos Centros de Recuperação         

Nutricional  

 10 técnicos do Ministério da Mulher, Família e Coesão 

Social  

 160 Comunidades  

 Representantes de entidades públicas e da sociedade 

civil 

Boa Governação 

Proteção Social da Criança 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

DIÁLOGO INSTITUCIONAL 

 Dinamização de espaços de concertação, de reuniões     

técnicas e de advocacia entre Organizações da Sociedade Civil e 

Estado na área da Proteção Social da Criança. 

 Formação de reciclagem no âmbito da Proteção Social da 

Criança junto da equipa técnica do Instituto da Mulher e da 

Criança – Ministério da Mulher, Família e Coesão Social. 

 Atualização e divulgação do mapeamento de Organizações 

públicas e da sociedade civil que trabalham no âmbito da     

Proteção Social da Criança. 

PÚBLICO-ALVO 

 Reforçar o diálogo institucional entre Organizações da 

Sociedade Civil e entidades estatais para a implementa-

ção de políticas públicas na área de Proteção Social da 

Criança. 

 Equipas técnicas da Caritas Guiné-Bissau reforçadas na 

qualidade de prestação de serviços de Proteção Social 

da Criança, na monitorização de dados ligados à         

proteção social da criança e no âmbito da                   

sustentabilidade organizacional. 

 Comunidades abrangidas pela intervenção dos Centros 

de Recuperação Nutricional sensibilizadas para os     

direitos e proteção da criança. 

CAPACITAÇÃO INSTITUCIONAL 

 Formação e capacitação dos colaboradores dos Centros de 

Recuperação Nutricional no âmbito proteção da criança e ações 

de sensibilização nas comunidades. 

 Formação, tutoria e capacitação da Caritas Guiné-Bissau na 

operacionalização das recomendações decorrentes da auditoria 

organizacional em gestão e elaboração de projetos e             

monitorização de dados. 

SENSIBILIZAÇÃO COMUNITÁRIA 

 Ações de sensibilização comunitárias sobre Direitos da    

Criança e Educação Parental. 


