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PREÂMBULO
O presente Programa Eleitoral do Movimento para Alternância Democrática – MADEMG15, inspira-se profundamente do seu programa político, aprovado no seu I Congresso
ordinário, realizado a 16 de Agosto de 2018, no ilhéu de Gardete, no sector de Prábis,
região de Biombo. O Programa Eleitoral para as próximas eleições legislativas retoma,
em grandes linhas, o preâmbulo desse Programa político,cujo teur indica o seguinte:
O Movimento para Alternância Democrática – MADEM-G15, é um Movimento politico
nacional e patriótico, aberto e inclusivo, que conta no seu seio, cidadãos guineenses sem
distinção de origem social e étnica, sexo, crença religiosa, abraçando a integração e
participação ativa de várias franjas sócio-profissionais da sociedade guineense.
Este Movimento nasce enm consequência de uma forte necessidade de mudar a GuinéBissau rumo ao desenvolvimento e ao bem-estar social.
O Movimento para Alternância Democrática – MADEM-G15, consubstancia a sua ação,
inspirando-se nos ideais defendidos pelo Grupo dos 15 que é a defesa e fidelidade aos
ideais de Amílcar Cabral e dos Combatentes que libertaram a Pátria, bem como nas
conquistas democráticas resultantes dos esforços abnegados das forças vivas da Nação.
O Movimento para Alternância Democrática – MADEM-G15, compromete-se na
consecução dos valores e os supremos objetivos da nação, nomeadamente na preservação
das conquistas da luta da libertação nacional, na defesa da soberania nacional, no
aprofundamento da democracia e, na criação rápida das premissas para o
desenvolvimento socioeconómico e o bem-estar para as nossas populações.
Baseando-se nestes postulados, o Programa Eleitoral do MADEM G-15 pretende ser, não,
mais um programa no mercado político nacional, mas sim – e é ali que se encontra toda
a diferença- um instrumento claro e compreensível, que associa ao mesmo tempo
realismo e pragmatismo, execuíbilidade e eficiência. Trata-se de um programa que vai se
traduzir no Programa de Governo, em caso de vitória do MADEM G-15, nas próximas
eleições legislativas.
O seu cáracter realista e eficiente, reside no facto de resultar de uma profunda análise e
apropriação dos instrumentos de planificação do desenvolvimento e do processo de
implementação dos Objectivos do Desenvolvimento do Milénio (ODM) na Guiné-Bissau,
das experiencias de governação sucessivas à luz da visão “Guiné-Bissau” 2025,
decorrente dos estudos prospectivos, “Djitu Ten”, realizados sob a coordenação do INEP,
no quadro do African Studies, e do Programa Estratégico de Emergência, realizado pelo
Governo de Transição, sob a impulsão do prémio Nobel da Paz, Dr.José Ramos Horta,
do qual resultou a matriz do Plano Estratégico e Operacional (2015-2020), Terra Ranka”,
bem como dos Documentos de Estratégias para a Redução da Pobreza (DENARP I e II)
e, num plano mais amplo, dos Objectivos do Desenvolvimento Sustentável das Nações
Unidas,e da Agenda de Transformação de África 2063.
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O Programa que ora propomos executar, se o povo nos confiar o mandato de governar na
próxima legislatura, 2018-2022, visa lançar as bases socioeconómicas e políticas visando
assegurar as reformas institucionais necessárias à criação de um ambiente de estabilidade
política, de paz e segurança, ao crescimento económico e ao aumento de rendimentos, a
prestção de serviços sociais básicos e de qualidade, que proporcionem uma melhoria real
das condições de vida da população guineense.

Estrutura do Programa Eleitoral
O Programa Eleitoral do MADEM-G15, apresenta a seguinte estrutura:
Em primeiro lugar, é definida uma visão estratégica para a Guiné-Bissau, e os objectivos
do Programa eleitoral, após o qual são definidas as grandes reformas estruturantes
do Estado, bem como os domínios catalizadores que vão alavancar o desenvolvimento
da Guiné-Bissau e os outros sectores de desenvolvimento. Por último, estes domínios e
sectores são objectos de políticas públicas sectoriais, contemplando acções prioritárias
que deverão ser objecto da acção governativa, no âmbito do Programa de Governo na X
Legislatura.

4. VISÃO ESTRATÉGICA DO MADEM- G15 PARA A GUINÉ-BISSAU
O Movimento para Alternância Democrática (MADEM-G15) traçou, no seu Programa
político, uma visão renovada e portadora de esperança para a Guiné-Bissau. Ela consiste
na concepção de um programa político que é, antes de tudo, um programa de
desenvolvimento que pretende marcar uma ruptura epistemológica caracterizada por uma
mudança de paradigma: os guineenses devem e podem acreditar em si próprio, nas suas
potencialidades, nas suas capacidades a transformar as fraquezas, as experiências e lições
negativas do passado, em forças e bases sólidas para avançar em direcção da reconstrução
do Estado de direito e do fortalecimento das instituições democráticas.
Este movimento, aberto e inclusivo ao serviço do povo, e alicerçado na visão do
desenvolvimento e do Programa Maior, inspirado no pensamento e nos ideais de
Amílcar Cabral, coloca um desafio à todos os guineenses, assente no positivismo
segundo o qual, nós queremos, devemos e podemos: aspiramos à uma vida melhor e de
bem-estar social, devemos trabalhar para assegurar a estabilidade política e o
desenvolvimento, como vários outros povos do mundo e, efectivamente podemos viver
num ambiente de paz social e de unidade nacional.
Volvidos mais de 45 anos, após a proclamação do Estado da Guiné-Bissau, e visto, o
estado actual de desenvolvimento do nosso país, caracterizado por indicadores macroeconómicos e sociais insustentáveis, o MADEM-G15 aposta numa nova visão do
desenvolvimento, assente em valores nobres como a unidade nacional, o patriotismo, a
cidadania, a solidariedade, a competência e o mérito.
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Esta visão estratégica se traduz no seguinte:
“Uma Guiné-Bissau unida, politicamente estável, bem governada, em pleno
crescimento económico e que valorize a sua biodiversidade”.
Esta é a razão pela qual, o MADEM-G15, enquanto um movimento de massas e de
carris nacional, se propôs vencer este grande desafio nacional, com o firme propósito de
mudar a Guiné-Bissau pela positiva.
5. OBJECTIVOS DO PROGRAMA ELEITORAL
São objectivos do Programa Eleitoral, o seguinte:
2. Definir as grandes reformas estruturantes e promotoras da estabilidade política e
catalizadoras do desenvolvimento;
3. Propor, na base da visão estratégica, as soluções eficientes para o
desenvolvimento económico e social da Guiné-Bissau.

6. AS GRANDES REFORMAS ESTRUTURANTES DO ESTADO
-Reformas para assegurar a estabilidade e a vitalidade das instituiçõesA prossecução dos objectivos programáticos e a implementação das estratégias de
desenvolvimento, requerem a monitorização permanente das estruturas que
compõe um determinado sistema, seja ele político, social ou económico. Daí que,
advém, a necessidade de introduzir certas reformas, com a finalidade de mudar de
paradigmas e conferir maior dinâmica e eficácia às nossas acções.
As grandes reformas estruturantes do Estado compreendem 5 sectores, a saber: (i)
o sistema político e as instituições; (ii) o sector da defesa e segurança; (iii) o sector
da administração pública; (iv) o sector da justiça, o combate à impunidade e a
corrupção e; (v) a governação económica e as finanças públicas.
.
III.1.Reforma do sistema político e das instituições
“Uma reforma que assegure a governação e a eficácia institucionais”
III.1.1 Contexto
O Estado deve ser o primeiro promotor da justiça social e dos direitos humanos, bem
como da criação das condições para o funcionamento e uma relacionamento saudável
entre as instituições bem como impulsionar um desenvolvimento sustentável da GuinéBissau.
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A realidade actual, leva certos analistas a considerar que a Guiné-Bissau é, para uns, um
Estado frágil e desarticulado, e para outros, um Estado falhado ou não Estado. Seja quais
forem os adjectivos, apelações ou caracterizações, a verdade é que vários factos ilustram
o difuncionamento do Estado guineense: os conflitos entre os orgãos de soberania, e as
consequentes e sucessivas instabilidades ou crises político-institucionais, a falta de
autoridade do Estado, o seu limitado alcance territorial (a autoridade do Estado não atinge
as secções e tabancas do país), a sua fraca credibilidade interna e externa e a insuficiência
de reformas político-institucionais.
Vários destes sintomas resultariam, por um lado, dos estigmas do passado pósindependência, mas também de imprecisões e lacunas de ordem constitucional. O Regime
Politico de Estado prevalecente é o semipresidencialismo, mas qualquer regime político
adotado pode ser equacionado, sobretudo no que se refere ao equilíbrio e ao
funcionamento regular dos orgãos institucionalizados e, em caso de necessidade,
proceder as reformas institucionais e do sistema político. Tais reformas foram iniciadas e
nunca concluídas no passado, como ilustram as várias tentativas parlamentares e
iniciativas sub-regionais para a revisão da Constituição da Guiné-Bissau
O MADEM-G15 encorajará as iniciativas que se impõem no domínio do quadro legal, a
fim de, de adaptar esses dispositivos legais a evolução da nossa sociedade. Só assim
poderemos responder aos desafios de progresso, mas também associar o país aos desafios
das grandes transformações estruturais africanas com vista à melhoria da participação do
nosso continente na cadeia de valores internacionais.
III.1.2. Acções prioritárias
a) Proceder a uma revisão constitucional, nomeadamente em relação ao poder
judicial, ao sistema político, económico, social e de governo, e definição da via
desta revisão;
b) Revisão da Lei Orgãnica da Assembleia Nacional Popular, o Regimento da ANP
, os Estatutos dos Deputados bem como a Lei da Comissão Nacional das
Eleições;
c) Melhorar a Lei-Quadro dos partidos político, a Lei do Recenseamento Eleitoral e
a Lei eleitoral;
d) Reforçar o processo de descentralização, essencialmente com a realização de
eleições autárquicas;
III.2. Reforma do sector da defesa e segurança (RSDS)
“ Uma reforma que garanta a estabilidade, a função republicana e o desenvolvimento”
III.2.1 Contexto
A reforma deste importante sector é enquadrado pelo Documento Estratégico aprovado
em 2006 pelo Parlamento guineense, no qual são definidos os eixos estratégicos e os
Programas da reforma. No final de 5 anos de trabalho (2011), entre o Governo e os seus
parceiros internos e internacionais, foram desenvolvidos importantes trabalhos,
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nomeadamente no que se refere ao quadro legal das instituições de defesa e segurança, a
elaboração de projectos concretos e cifrados ligados a cada um dos programas, a criação
do fundo especial de pensões, a elaboração do roteiro CEDEAO/CPLP, a elaboração de
uma lista de futuros desmobilizados das forças de defesa e segurança, a implementação
de um vasto programa de construção e reparação de infraestruturas militares e policiais.
Os programas e projectos da reforma, resultantes do Documento Estratégico e
devidamente cifrados, foram apresentados ao Conselho de Segurança das Nações Unidas,
em 2011, tendo merecido a anuência da comunidade internacional
Entretanto, com a alteração do Estado de direito democrático, em 12 de Abril de 2012, o
processo da reforma perdeu a sua dinâmica, num contexto marcado pela paralisia da
cooperação internacional e a escassez de recursos financeiros do Estado.
Hoje, urge retomar a implementação desta reforma, porquanto, não só os
estrangulamentos estruturais à realização dos seus objectivos persistem, mas também,
há que rever certos conceitos tais como o conceito estratégico de defesa nacional que, na
perspectiva do MADEM-G15, deve evoluir para o conceito de segurança nacional, na
medida em que, é evidente que, nos nossos dias, a segurança nacional caracteriza-se por
uma multiplicidade de riscos e ameaças não convencionais, transnacionais, sub-estatais,
em que a imprevisibilidade é quase um factor permanente.
O MADEM-G15 deve continuar a defender a prosecução do objectivo principal da
reforma que é a reestruturação e a modernização do sector, por forma a criar condições
para que as forças de defesa e segurança constituam uma mais valia para o
desenvolvimento económico e não um fardo nacional, o que se traduz no relançamento
do processo da reforma, atarvés das seguintes acções prioritárias:
III.2.2. Acções prioritárias
a) Revisão e actualização do Documento Estratégico, nomeadamente, a LOBOFA,
a Lei de Programação Militar, a Lei do Serviço Militar Obrigatório, as Leis e os
Estatutos dos Combatentes da Liberdade da Pátria, o Conceito Estratégico de
Defesa Nacional, versus Segurança Nacional;
b) Reestruturação dos orgãos de pilotagem da reforma;
c) Reorganizar sectorialmente
d) Avaliação e aplicação da Lei do Serviço Militar Obrigatório;
e) Realização de uma mini-conferência internacional de sensibilização sobre a
RSDS, prelúdio à Conferência Internacional de doadores;
f) Definição de um plano de contingência para acelerar o processo de reforma
g) Recuperação e dinamização das acções e projectos que estavam em curso e que
se encontram inactivos (Ex. Fundo de pensões, desmobilização, recrutamento,
serviço militar obrigatório, construção de infr-estruturas etc.);
h) Implementação do Projecto de fortalecimento do controlo de fronteiras para o
combate a criminalidade organizada e transnacional e ao tráfico de droga;
i) Apoio a implementação dos projectos de construção do Sistema Nacional de
Gestão de Incidentes (SINAGI), no âmbito do Fundo de Consolidação da Paz
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(PBF), a fim de receber chamadas do público, em caso de necessidade de
assistência médica de emrgência ou de segurança pública;
III.3. Reforma da administração pública
- Garantir uma governação institucional de racionalidade administrativaIII.3.1 Contexto
A Guiné-Bissau continua a privilegiar a adopção de políticas, estratégias e programas que
visam pôr cobro aos constrangimentos e dificuldades na nossa administração pública e
projectar o nosso país na modernização administariva, através de importantes reformas
do Estado.
Estes constrangimentos, devidamente identificados vão desde a gestão, com uma
pública que se ocupa mais da administração do pessoal ligada formalização de
procedimentos de pagamento de salários e procedimentos, muitas vezes mecânicos, de
carreira, em detrimento de uma verdadeira gestão de recursos humanos, em termos de
formação, de critérios de admissão, até ao elevado peso nos orçamentos gerais dos
Estados, passando por dificuldades de organização, porquanto as máquinas
administrativas são pesadas e os procedimentos administrativos complexos, com enormes
problemas de concentração e centralização excessivas dos poderes de decisão e as
dificuldades de comunicação entre os utentes e a administração, sendo esta desacreditada
pelos primeiros devido ao desempenho insuficiente do papel de serviço público.
O aparelho administrativo tem sido afetado por ciclos de instabilidade, acarretando um
aumento descontrolado dos efectivos da função pública, pouco qualificados e sem cultura
de gestão administrativa. O desmantelamento progressivo do aparelho administrativo
provocou uma hemorragia dos seus melhores quadros para instituições de caracter
internacional, que proporciona melhores condições de trabalho e de vida material.
Vista pelos cidadãos e operadores económicos como ineficaz, a administração pública
actual contribui para a posição muito baixa da Guiné-Bissau na classificação Mo Ibrahim
da Governança, em África, de 2014, (48ª entre 52 países). Quanto aos critérios de
“responsabilização”, os serviços públicos da nossa administarção pública classificaramse entre os últimos de África (50ª entre 52 países).
Na perspectiva desta reforma, a reforma e modernização do sector deve visar tornar
eficaz, prestadora deserviços de qualidade ao cidadão, sob um sistema de prestação de
contas, observando a máxima “quem gere a coisa pública tem que prestar contas” a
Administração Pública mediante as seguintes acções:

III.3.2. Acções prioritárias

11

12

a) Revisão e adopção, a curto prazo (1º ano de governação), do Quadro do Pessoal
da Administração Pública e resolução definitiva da questão dos estágiários
(efectivação);
b) Revisão e actualização do Plano de Acção para a Reforma da Administração
Pública, cuja implementação cobria o período 2012-2016, na medida em que o
objectivo global deste plano consiste em contribuir para o saneamento das
finanças públicas e a revitalização da economia 1;
c) Realização de um controlo estratégico e de um acompanhamento eficazes das
diferentes políticas públicas, o que pressupõe a definição de objectivos claros e
tangíveis que visem melhorar a eficácia e a credibilidade do serviço público;
d) Adopção de uma política que permita o estabelecimento de uma justiça salarial
e de gestão de recursos humanos, e a responsabilização dos agentes do Estado a
fim de resgatar a confiança dos utentes em relação à administração;
e) Fixação do salário mínimo, através de adopção de critérios objectivos;
f) Dotacão da administração pública de capacidade institucional que lhe permita:
 -Fazer o seguimento do Plano Estratégico e Operacional (2015-2020);
 Plano de Acção para a Reforma da Administração Pública;
 - Reorganizar a produção de serviços administrativos em moldes mais racionais
conferindo a cada estrutura desse domínio, uma função concreta podendo ser
objeto de supervisão, avaliação e seguimento por parte de superiores hierárquicos;
 - Conceber cada estrutura numa lógica hierarquizada, submetida ao controlo e
avaliação;

III.4. Reforma do sector da justiça, e combate à impunidade e à
corrupção
“Por uma Justiça credível, independente ao serviço do cidadão e do investimento”
III.4.1 Contexto
Fruto de um profundo diagnóstico através do tempo, o sector da justiça, conheceu várias
transformações nos últimos anos, nomeadamente com a aprovação do Documento
Estratégico da reforma do sector da defesa e segurança que contempla igualmente a
justiça. Este sector é absolutamente indispensável para o funcionamento do Estado de
direito democrático.
Este sector confronta-se ainda com enormes dificuldades no combate à impunidade, a
corrupção e ao narcotráfico, porquanto é evidente a insuficiência de meios e
infraestruturas para o funcionamento da investigação e dos tribunais, a morosidade dos

1

As grandes linhas mestras desta reforma integram a dimensão salarial, a dimensão dos efectivos no
sentido do seu redimensionamento e a da reforma dos sistemas de gestão administrativa e financeira dos
agentes do Estado, a gestão individual da carreira, através da formação e da deontologia, o
estabelecimento e a gestão do quadro do pessoal.
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processos civis e criminais, inexistência de um estatuto remuneratório que facilite a
independência do poder judicial
A ineficácia e a falta de credibilidade do sistema judicial reforçam o sentimento de
impunidade e enfraquece o Estado de Direito e o ambiente de negócios. Apesar de a
Constituição guineense estipular, no seu artigo n.º 59, que os quatro órgãos de soberania
são a Presidência da República, a Assembleia Nacional Popular, o Governo e os
Tribunais, a independência do sistema judicial tem sido repetidamente transgredida pelo
poder Executivo ou pela alteração do Estado de direito.
O mau funcionamento do sistema judicial e a sua ausência nas diversas partes do território
bem como o fraco acesso dos cidadãos à justiça, originaram um sentimento de
impunidade, associado a proliferação de crimes graves, corrupção e tráfico de drogas.
Esta banalização do sector da justiça nas últimas décadas se tem traduzido:
a.
b.
c.
d.

Na violação sistemática da constituição e consequentemente das normas;
Numa ausência de orientação política clara para o sector da justiça;
Num nivel de corrupção endémica a todos os níveis da administração da justiça;
Na segregação entre a magistratura judicial e a magistratura do ministério público;

Segundo o relatório “Transparência Internacional”, de 2014, a Guiné-Bissau faz parte dos
15 países menos transparentes do mundo, classificação esta que evidencia a impotência e
a falta de credibilidade do sistema judicial, bem como o seu défice de integridade.
III.4.2. Acções prioritárias
a) Aprofundamento das reformas institucionais iniciadas a fim de fortalecer o
poder judicial, nomeadamente a reforma do Conselho Superior da Magistratura
Judicial;
b) Criação uma estrutura de avaliação dos operadores de justiça ;
c) Criação do Tribunal Constitucional;
d) Reforço da administração judicial e melhoria do acesso dos cidadãos à Justiça,
como forma de facilitar a reconciliação nacional e consolidar a protecção dos
direitos humanos estariam reforçados.
e) Desconcentração dos serviços notariais em todas as regiões do país;
f) Implementação do estatuto remuneratório dos magistrados oficiais de justiça;
g) Aprovação do estatuto de secretarias judiciais e privativas do ministério público
e revisão dos estatutos dos guardas prisionais;
h) O alargamento e a fiabilização da rede de estruturas da administração da justiça e
dos estabelecimentos prisionais às grandes zonas geográficas do país (Norte,Sul,
Leste e Centro);
i) A formação e reciclagem de magistrados, dos oficiais de justiça, e dos recursos
humanos em geral, através de programas de formação;
j) Fortalecer os recursos humanos e materiais do Gabinete de Luta contra a
Corrupção para garantir sua eficácia.
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k) Produção de legislação actualmente inexistente em domínios como o terrorismo,
fundamentalismo religioso, num contexto de ameaças e de proliferação de
organizações terroristas na sub-região;
l) Promover estudos com vista a avaliar a oportunidade de liberalização dos serviços
notarais.
m) Realização de um estudo com vista a implementar medidas que possam agilizar
as tramitações processuais, descongestionando assim a morosidade processual,
fixando numerus clausus;
n) Implementação de um regime de incentivo a produtividade dos magistrados que
cumpram metas de desempenho previamente fixadas, procurando desta forma
incrementar a celeridade processual;
o) Reforço da capacidade humana e técnica dos inspectores da justiça;

III.5. Reforma da Governação Económica e das Finanças Públicas
“Reforma para estruturar a economia, assegurar o crescimento económico
sustentável, dinamizar os sectores criadores de riqueza e reduzir a pobreza”.
III.5.1 Contexto
A economia da Guiné-Bissau continua ser caracterizada, entre outos, por uma grande
dependência em relação a produção e exportação da castanha de caju, pela debilidade da
procura interna, pelo fraco nível de mobilização de recursos, nomeadamente a taxa de
pressão fiscal que continua a ser a mais baixa dos países da UEMOA.
O crescimento económico do pais tem sido irregular e frágil, não superior a 5% em media
anual, se tivermos em conta as grandes potencia dades económicas do pais e as crescentes
necessidades das populações em bens e serviços. Durante o período 2014-2017, a GuinéBissau registou um crescimento médio anual de 4,8 %. O produto interno bruto (PIB) teve
um crescimento notório da ordem de 6% em 20172, contra os 5% inicialmente previsto,
graças uma boa campanha da castanha de cajú e um bom preço ao produtor.
Em virtude desse crescimento irregular e frágil que o pais tem conhecido, aliado as
políticas sociais não favoráveis que têm sido implementadas, os níveis de incidência da
pobreza continuam altos.
No domínio financeiro, os diagnósticos realizados até aqui apontam para quatro grandes
problemas, a saber: (1) o excesso do pessoal pago pelo Estado, sobretudo na esfera militar,
paramilitar e antigos combatentes; (2) a deficiência no sistema de controlo das despesas;
(3) a insuficiência das capacidades técnicas; (4) a deficiência no sistema de recolha das
receitas;
Não obstante este sector, ter sido alvo de várias tentativas de reforma, no quadro das
políticas públicas em matéria de finanças públicas, através dos programas de governo, do
2

A Guiné-Bissau chegou a ter uma taxa de crescimento económico de 9% em 2002.
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Programa de Apoio de Emergência para países em situação de pós conflito (EPCA), com
o FMI, o Programa de Crédito Ampliado (ECF), o MADEM-G15, através do seu futuro
governo, deverá proseguir os seus esforços na reestruturação das finanças públicas, na
harmonização das nossas acções no quadro da política de convergência económica da
UEMOA e da CEDEAO, nomeadamente o Programa Económico Regional (PER).
O ambiente de negócios é muito desfavorável aos investidores, o investimento
estrangeiro directo (IED), é práticamente inexistente e, a Guiné-Bissau viu a sua posição
piorar bastante, no âmbito das apreciações internacionais do ambiente de investimento,
apesar dos esforços do poder público em dotar o país de uma agência de investimentos ,
a Guiné-Bissau investimentos e, ao destaque do sector de turismo que conheceu um
crescimento du número de turistas. Com efeito, a Guiné-Bissau ocupa o 179° lugar, entre
os 189 países, na lista do “Doing Business” em 2015.
III.5.2. Acções prioritárias
Face a este contexto, as acções prioritárias vão ser orientadas no sentido de:
1. Garantir um Crescimento Economico Robusto, a criação de emprego e
redução da pobreza
a) Criação de condições favoráveis ao crescimento económico 3, nomeadamente :
 Promoção da diversificação da economia ;
 Fortalecimento da gestão macroeconómica e reforma da gestão das finanças
públicas;
 Reforço da regulação e gestão dos concursos públicos ;
 Reforço das ferramentas de planeamento e condução das políticas publicas ;

2. Melhorar a Gestão Macroeconómica e Reformar a Gestão das Finanças
Públicas
a) Reestruturação das finanças públicas, privilegiando a harmonização das nossas
acções no quadro da política de convergência económica da UEMOA e da
CEDEAO, nomeadamente o Programa Económico Regional (PER);
b) Prosseguimento de boas práticas, em matéria de aperfeiçoamento do quadro
jurídico e contabilístico para a gestão das finanças públicas,do sistema integrado
de gestão das finaças públicas, da gestão do orçamento, do controlo financeiro, e
o do desempenho fiscal;
b) Redução dos níveis de incidência da pobreza, no período 2019-2022,
implementando as seguintes metas e medidas no domínio macroeconómico:
3

As principais linhas estratégicas, acções e medidas orientadas para o crescimento económico e a
redução da pobreza estão consubstanciadas em vários documentos nacionais, nomeadamente no Plano
Estratégico E Operacional 2015-2020 que é um património nacional, no Relatório Final sobre a
Avaliação das Fragilidade(New Deal), elaborado em Março de 2017, com apoio do nossos parceiros de
desenvolvimento, e nos diferentes memorandos de políticas económicas e financeiras elaborados pelo
FMI e BM etc.
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Garantir uma taxa média anual de crescimento do PIB não inferior a 7 % ;
Garantir uma taxa de desemprego inferior a 20 % ;
Manter a inflação nos níveis da convergência com os países da UEMOA, ou
seja, não superior a 3 % ;
Manter o défice orçamental(base caixa) ao nível de 3 % em conformidade com
os critérios de convergência da UEMOA;
Reforma e melhoria do desempenho da administração fiscal de modo a atingir
a pressão fiscal de 15 % ;
Introduçao do imposto do valor agregado(IVA) através da implementação dos
passos prévios necessários ;
Alinhamento das prioridades orçamentais com as prioridades definidas no
Plano Estratégico e Operacional;
Implementação do quadro de despesas no médio prazo(CDMP) a fim de
melhorar o planeamento das despesas no âmbito das prioridades sectoriais ;
Melhoria da supervisão orçamental, controlo e publicação regular das contas
de gestão e de execução orçamental ;
Transparência na gestão dos bens públicos e responsabilização sistemática,
especialmente por meio da apresentação anual das contas públicas sob controlo
do Parlamento e do Tribunal de Contas ;
Saneamento das contas públicas, através de uma auditoria às dívidas públicas e
a elaboração de um plano crível para a sua progressiva liquidação ;
Reforço e melhoria da transparência do sistema de adjudicação de contratos
públicos de acordo com os padrões da UEMOA.
Criação das condições propícias para o desenvolvimento do sector privado,
enquanto motor do crescimento económico e da criação do emprego.
Reforço das ferramentas de planeamento e condução das políticas publicas ;
Institucionalizar um sistema de seguimento e avaliação do Plano Estratégico e
Operacional.

3. Apoiar o desenvolvimento do Sector Privado e melhorar o ambiente de
negócios
A fim de remover um dos grandes constrangimentos ao desenvolvimento do sector
privado nacional na Guiné-Bissau que é a ausência de mecanismos internos para o seu
financiamento, criando mecanismos inovadores de financiamento para esse sector, o
MADEM-G15 vai implementar as segintes acções:
a) Adopção do regime jurídico das parcerias público-privadas bem como do
Decreto-lei que incide sobre novas medidas de simplificação de procedimentos de
criação, desenvolvimento e dissolução de negócios;
b) Criação de um ambiente propício ao investimento privado sobretudo no que toca
a melhoria do processo de criação do valor acrescentado;
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c) Aplicação de um dispositivo legal necessário ao estabelecimento parcerias
público-privadas (PPP)4 .
d) Constituiçao de um dispositivo institucional e de ambiente de negócios, e dotar o
Estado de um dispositivo legal e regulamentar que no seu conjunto, estará
harmonizado com os instrumentos jurídicos internacionais e da sub-região5,
e) Estímulo à substituição selectiva das importações (sob critérios das maiores
vantagens relativas), e promoção das exportações nos sectores com vantagens
comparativas de custos nos mercados internacionais, tendo como base as
seguintes orientações :
f) Diversificação da estrutura da economia, mas sempre tendo em atenção as
vantagens competitivas de preços (na substituição) e comparativas de custos (na
promoção das exportações) ;
g) Priorização, no que toca a promoção das exportações, dos produtos agrícolas
tropicais com vantagens comparativas de custos, tais como frutas, legumes,
gergelim etc. ;
h) Criação de um fundo de bonificação de juros para as micro, pequenas e medias
empresas, um fundo de garantia ao crédito e o fundo de capital de risco ;
i) Promoção da criação de instituições financeiras de desenvolvimento e de
investimento que possam dar crédito ao sector produtivo privado
j) Promover a criação de um Fundo de Garantia para iniciativas privadas;
k) Reforço do sistema de micro-crédito, como forma de financiar os pequenos e
médios produtores, pequenas e médias empresas e contribuir na redução da
pobreza.
l) Desenvolvimento de programas plurianuais de investimento sectorial que apoiem
o desenvolvimento econômico do país;
m) Prosseguimento de esforços para operacionalizar o funcionamento do Orçamentoprograma, no âmbito da Directiva da UEMOA;
n) Institucionalização uma agência seguradora de crédito ;
o) Institucionalização de uma bolsa de valores mobiliários ;
p) Promoção de soluções de leasing, factoring e renting, como forma de
financiamento.
q) Revisão das taxas e outros encargos parafiscais que oneram gravosamente as
actividades dos particulares e das empresas.
4

Isso permitiria incentivar a colaboração entre os dois sectores para darmos solução aos problemas de
financiamento de grandes obras no domínio das infra-estruturas de produção de bens e serviços, de consumo
produtivo susceptíveis de favorecer a implantação de indústrias transformadoras. Assim poderemos estar
em condições de estimular a criação de empresas privadas agindo também sobre outros registros
importantes, nomeadamente administrativos tais como aqueles que estão relacionados com o tempo de
criação de empresas;
5

Essa harmonização far-se-à, nomeadamente a lei da terra, o novo código de investimento em aplicação,
o quadro legal e o sistema judicial relativo ao investimento privado bem como a xecução de actos jurídicos
de Organização para a Harmonização de Direito de Negócios - OHADA), a actualização do Código
Fundiário, nomeadamente para facilitar o acesso à terra e garantir a segurança da sua posse; a revisão e
reforma dos códigos civil e comercial; a continuação da simplificação e da racionalização dos processos e
procedimentos para a criação de empresas.
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r) Pagamento da divida interna auditada e auditoria da divida interna remanescente ;
s) Recenseamento de pequenas e media empresas ;
t) Promoção da formação dos operadores económicos, através de criação de
parcerias com os centros de formação no pais, nos domínios de gestão e
administração ;
u) Criação de zonas económicas especiais para atrair as grandes empresas ;
v) Criação de um serviço de apoio e acompanhamento das empresas privadas.

4. Promover um comércio justo e gerador de riqueza
O desenvolvimento do sector do comércio, pela sua transversalidade, é largamente
tributário de outros sectores e instituições de desenvolvimento, ou seja, os seus
condicionantes tais como a compettividade do sector produtivo, a promoção da qualidade
de bens e serviços e a problemática global da capacitação dos recursos humanos, estão
ligados à vocação de instituições que estão fora da tutela do sector.
Para o efeito, o MADEM-G15 se propõe a:
a) Promoção de fortes sinergias inter-institucionais a fim de implementar uma
política comercial que vise a criação e melhoria de infraestruturas regulamentares
de apoio ao comércio e aos produtores, à promoção da concorrência e dos direitos
do consumidor, bem como a melhoria do ambiente de negócios e de
investimentos;
b) Integração do comércio nas estratégias sectoriais e nos objectivos de
desenvolvimento e de combate a pobreza, de estabilidade dos preços dos produtos
de primeira necessidade;
c) Promoção do empreendorismo e da inovação;
d) Elaboração de uma estratégia para o desenvolvimento do sector comercial;
e) Revisão e adopção do quadro regulamentar do sector do comércio e da
concorrência, promovendo a criação de uma Autoridade da Concorrência;

IV. OS DOMÍNIOS CATALIZADORES DO DESENVOLVIMENTO

- Priorizar os sectores que propulsam os outros para um desenvolvimento
sustentável-
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Ao longo de décadas, a Guiné-Bissau adoptou e implementou vários planos de
desenvolvimento, realizou várias reformas estruturais e de ajustamento, estabeleceu
várias prioridades, em termos de sectores de desenvolvimento, como a agricultura e agroindústria, a educação e a saúde.
Nenhum dos sectores, outrora considerados prioritários ou estratégicos não alcançouo
nível de desenvolvimento esperado e quase todos se encontram cm grandes problemas
estruturais e funcionais. Ao analisar a problemática do desenvolvimento na Guiné-Bissau,
o MADEM-G15, considera que a primeira prioridade de desenvolvimento do nosso
país é o desenvolvimento dos recursos humanos em todas as suas vertentes,
nomeadamente a educação de base, secundária, profissional e superior, a formação
contínua, a reciclagem, e a investigação científica aplicada e cultura.
Face aos enormes desafios da globalização (globalização das trocas comerciais, das
empresas,das trocas financeiras, das tecnologias da informação etc.), a Guiné-Bissau não
tem outra solução que não seja apostar, em primeiro lugar, no capital humano, no
desenvolvimento dos recursos humanos.
Em segundo lugar, há que promover e desenvolver os outros sectores catalizadores da
produção, do crescimento económico, da criação de riquezas e, em consequência, da
melhoria das condições de vida e da saúde das nossas populações. Estes sectores
catalizadores são os das infraestruturas, da energia, das águas e do saneamento
básico.
Desenvolvendo estes sectores, catalizamos o desenvolvimento daquilo que represesenta
a nossa vantagem competitiva, ou seja, a agricultura, as pescas, a agro-indústria, o
turismo, a biodiversidade e a mineração, através de factores de produçâo (energia,
águas), das vias de acesso e comunicação (estradas, pontes, ordenamento territorial), e da
qualidade de vida dos cidadãos (água potável, saúde).
Por sua vez, o sector da saúde, vai beneficiando da qualificação dos recursos humanos
que são colocados ao seu serviço, e dos recursos financeiros gerados pela dinâmica da
produção e do crescimento económico.
Para fazer funcionar todos estes sectores, há que se dotar de verdadeiras e eficientes
políticas públicas.

V. AS POLÍTICAS PÚBLICAS SECTORIAIS
V.1. DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS
-Promover o desenvolvimento através da educação de base, da formação e do
reforço do capital humano19
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Os sectores que concorrem para o desenvolvimento dos recursos humanos, sendo sectores
sociais, devem, antes de mais, ser vistos como sectores de desenvolvimento, apesar do
facto de que a sua estrangulação vem de outros sectores, nomeadamente o das finanças.
Essa estrangulação resulta da falta de definição inequívoca das prioridades e a
implementação de políticas públicas que tenham em conta as prioridades definidas, ou
seja as finanças públicas, na ópitica governativa do MADEM-G15, devem estar em
prioridade ao serviço da educação e de outras componentes do desenvolvimento dos
recursos humanos.
V.1.1 A EDUCAÇÃO E A FORMAÇÃO
1.Contexto
A educação está intrínsicamente ligada ao desenvolvimento dos recursos humanos, à
economia do saber, à criação de emprego e a competitividade da Guiné-Bissau.
Este sector é caracterizado por greves crónicas, promovidas pelos sindicatos,
reivindicações permamentes de atrasados salariais e de subsídios, gestão da carreira
docente, falta de infra-estruturas, problemas de quadro do pessoal, interrupção e não
finalização do ano lectivo, entre outros, o que requer uma nova forma de abordagem
política entre os atores do sistema. Ao longo dos anos, os sucessivos governos têm tido
dificuldades, não só no pagamento de salários dos professores, mas também, em encontrar
acordos de concertação que possam salvar a qualidade do ensino. Mesmo com o concurso
de parceiros internacionais, como foi o caso do Banco Mundial, o funcionamento regular
dos anos lectivos tem representado um grande desafio ao sector educativo guineense.
Num outro ângulo, a melhoria da qualidade da educação primária, secundária, superior e
da formação profissionalizante deve ser sustentada pela qualidade da formação e
capacitação dos professores, através de melhoria e modernização dos recursos
pedagógicos, reciclagem dos professores, adopção de padrões internacionais em matéria
de ensino em diferentes níveis de formação.
Para além da necessidade de afirmação do ensino superior, através de uma Universidade
Pública de referência nacional, a formação profissional em estreita colaboração com o
sector privado deve ser uma prioridade de governação de modo a assegurar a inserção dos
jovens no mercado de trabalho.
È fundamentalmente por esta e outras razões que o MADEM G-15 considera o sector
educativo como sendo vital, porque o que está em jogo é a nossa sobrevivência
enquanto país soberano e enqunto uma nação forjada na luta de libertação
nacional. Nesta perspectiva, a educação será a nossa maior aposta, senão uma nobre e
patriótica missão, porque estamos convictos que investir na educação e formação dos
nossos concidadãos é apostar no futuro da Guiné-Bissau.
O diagnóstico exaustivo deste sector figura nos instrumentos de política educativa, a
saber: Carta de Política Educativa (2010-2020), o Plano Sectorial da Educação, assim
como os diplomas legais que regem a organização e funcionamento do sistema educativo
20
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tais como a Lei de Bases do Sistema Educativo, a Lei do Ensino Superior e da
Investigação Científica, a Lei da Cantina Escolar e o Estatuto da Carreira Docente.
A fim de assegurar um desenvolvimento humano e social inclusivo, reforçando o nosso
capital humano, o MADEM-G15, as acções prioritárias vão ser orientadas nos seguintes
eixo:
2. Acções prioritárias
a) Programação das fases de implementação da Carta de Política Educativa
(2010-2020), o Plano Sectorial da Educação, a Lei de Bases do Sistema
Educativo, a Lei do Ensino Superior e da Investigação Científica, o Plano
Estratégico Nacional de Ensino Superior e da Investigação Científica, bem
como, a Lei da Cantina Escolar e o Estatuto da Carreira Docente;
b) Estabilização e desenvolvimento do sistema educativo, através:
 Dotação do sector educativo, de recursos financeiros que atingirão
progressivamente 30% do OGE, no horizonte 2022, com uma base de partida de
15% em 2019;
 Descentralização do ministério da Educação, no quadro da orgânica do Governo;
 Construção e equipamento de uma Universidade Pública de referência nacional e
internacional;














Construção de oito (8) liceus regionais com capacidade de lecionar até o 12º ano,
sendo um em cada região (Biombo, Cacheu, Oio, Bafatá, Gabu, Bolama-Bijagós,
Quinara e Tombali).
Dignificação da profissão docente, nomeadamente pela implementação do
estatuto da Carreira Docente;
Promoção e implementação de um programa de capacitação e avaliação dos
docentes;
Dotação ao sistema de uma capacidade de acompanhamento e controlo;
Melhoria e consolidação de um sistema de informação e tratamento estatístico
de dados;
Desenvolvimento de capacidades inspectivas dos Serviços de Inspecção;
Impulsionamento da Agencia Nacional de Avaliação Académica;
Reorganização e dinaminização do Desporto Escolar;
Priorização do ensino pré-escolar no sistema educativo, e aumento progressivo
taxa de inscrição pré-escolar para 11% até 2022
Melhoria do ensino superior para adequá-lo às exigências da economia e às
necessidades do mercado de trabalho e da sociedade;
Adopção de medidas de emergência no domínio da formação profissional, em
estreita colaboração com o sector privado, de modo a orientar a formação
profissional em função das necessidades do mercado de trabalho e, assegurar a
inserção dos jovens nesse mercado ;
Dinamização da investigação científica nas instituições do ensino superior,
centros de pesquisa e laboratórios em diferentes áreas de geração de riqueza,
crescimento económico e promoção do desenvolvimento;
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Promoção do intercâmbio científico, técnico e cultural com outros
estabelecimentos regionais de ensino superior e da pesquisa, através de projectos
embriões de ligação e trocas de experiências de quadros, especialmente com os
países da CEDEAO, UEMOA e CPLP.
Dotação do Ministério da Educação de um programa reestruturado de formação
e de reciclagem pedagógica e, em conhecimentos requeridos para a sua
transmissão aos alunos e estudantes;
Reforma da Comissão Nacional de Bolsas, nomeadamente no que concerne aos
critérios e a sua aplicação rigorosa. “Ku MADEM-G15, bolsa ca na bindidu”.

V.1.2. A CULTURA
1. Contexto
A cultura, em toda a sua diversidade, deve ser destacada e promovida. Ela afigura
como um sector estratégico para qualquer país que se quer harmoniosamente
desenvolvido, sobretudo de um Estado que valoriza a sua tradição, os seus valores
de passado, promovendo-os através quer da educação, quer de manifestações
culturais de mais variadas formas.
A Guiné-Bissau por ser um país rico culturalmente, com manifestações culturais
que estendem da música a peças de arte, passando pela dança, ganhando relevo as
coreografias, trajes, obras literárias, científicas, que exaltam a nossa cultura,
característica da nossa diversidade étnica, religiosa e origem geográfica,
valorizada, exposta e protegida a sua cultura.
O Estado deve estar a altura de promover a diversidade cultual e integrar a cultura,
enquanto elemento estratégico, nas políticas nacionais de desenvolvimento e
considerá-la na cooperação internacional para o desenvolvimento.
2. Acçõe prioritárias
a) Valorização e protecção dos nossos patrimónios culturais, quer materiais, quer
imateriais, devendo, por isso, ser promovida a inscrição de um conjunto de valores
na lista de património da humanidade, como sejam: Carnaval, musica e dança de
tina, a cidade velha, entre outros.
b) Incentivo à produção e manifestação cultural no país, o que passa por adoptar
várias medidas incitativas da produção cultural, como, apenas numa enumeração
exemplificativa, subvencionar projectos e produtores culturais, criação de
estruturas de acompanhamento e apoio, espaço de exposição das criações
culturais;
c) Internacionalização da cultura guineense, dando relevância à música, ao Carnaval,
as obras e peças de arte;
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d) Incentivo à participação da classe empresarial no financiamento da cultura, com
adopção de políticas que incentivem tal comportamento e operacionalização de
legislação sobre mecenato;
e) Construção, até 2022, do Palácio da Cultura e de uma Biblioteca Nacional;
f) Promoção da reforma, por forma a permitir que cultura jogue o seu papel na
economia, contribuindo, de forma directo, na elevação do PIB nacional, com
adopção de medidas estruturais e legais;
g) Incremento da protecção de Direitos de autores de obras artísticas e culturais na
Guiné-Bissau.
h) Promoção de valores culturais no nosso sistema de ensino.

V.2 INFRAESTRUTURAS, ENERGIA, ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO
- Infraestruturar a Guiné-Bissau, aumentar o acesso a energia e a água potávelV.2 .1. Infraestruturas e transportes
1. Contexto
Apesar de tímidos progressos na infraestruturação do país, comparativamente a época
colonial, a cobertura rodoviária do país, bem como em pontes, portos, aeródromos, são
muito aquém das necessisdades básicas de desenvolvimento. Mesmo que a conclusão e
entrega, em 2019, das obras do troço Buba –Catió, seja um passo muito importante na
melhoria dessa cobertura, outras acções importantes encontram-se ainda na fase de
estudos, nomeadamente os já realizados para a construção de 500 Km de estradas que
servem também para ligar o nosso país aos países vizinhos, 200Km de pistas secundárias
para facilitar o escoamento da produção e 180 Km de estradas da rede nacional.
Com efeito, este sector é encarado pelo MADEM-G15, como um dos catalizadores do
desenvolvimento e, por isso é nesse âmbito que ele representa uma das prioridades da
futura acção governamental, se tivermos em conta o seu impacto na promoção do
ambiente de negócios, no desenvolvimento dos sectores produtivos e de serviços, como
a agricultura, a indústria, as pescas, a mineração, o turismo, que são geradores do
crescimento económico, da riqueza e do emprego.
Em última instância, o sector das infraestruturas, impacta positivamente a redução da
pobreza e os sectores sociais.
Quanto às infraestruturas portuárias, o único porto comercial, verdadeiramente funcional
e digno desse nome, apesar de fracamente compettivo a nível sub-regional é o porto de
Bissau. Este porto está confrontado com enormes dificuldades, nomeadamente a falta de
investimentos apropriados e a má gestão.

2. Acções prioritárias
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Rede rdoviária

a) Aumentar a taxa de cobertura rodoviária do país, com a realização imediata de
estudos que visam a construção de estradas para desenclavar outras localidades
do sul do país (Quinará, Tombali e Bolama-Bijagós), as zonas isoladas de Boé, as
zonas de acesso às principais localidades da região de Biombo (Ondame,
Bigimita, Quesset) de Bafatá, de Oio, de Gabú e Cacheu:
 Actualização dos estudos técnicos para o ordenamento e
alcatroamento da estrada Gabú- Pirada (fronteira), em 2019;

 Implementação do Projecto de ordenamento e alcatroamento da
estrada Mampatá-Cacine, de 2020-2021.
 Realização de estudos técnicos (2019/2020) do troço Nova SintraSão João e implementação do Projecto de ordenamento e
alcatroamento da estrada Buba-Fulacunda- Enxude e FulacundaNova Sintra-São João (2021-2022).
 Implementação do Projecto de ordenamento e alcatroamento da
estrada Caió-Canchungo-Calequisse-Cachelam (praia) até 2023.
 Implementação do Projecto de reabilitação da estrada GabúBuruntuma.
 Actualização de estudos técnicos para a implementação do
Projecto de ordenamento e alcatroamento da estrada de cintura
norte de Bissau (Guimetal-Ponta Neto-Cuntum Madina-Rádio
Naval-PNUD-Alfândega-Avenida João Bernardo Vieira);
 Implementação do projecto de ordenamento e construção da autoestrada Bissalanca-Safim;
 Dinamização e finalização do Projecto de ordenamento e
alcatroamento dos 45 Km de vias urbanas dentro das cidades de
Bafatá, Gabú, Bolama, Farim, Catió, Canchungo e Cacheu;
 Implementação do projecto de ordenamento e construção da 2ª
saída de Bissau, com a construção da estrada Antula-Nhacra;
 Finalização da estrada Bissau-Piquil, com o alcatroamento do
troço Quinhamel-Piquil;
 Realização de estudos com vista a implementação do projecto de
reabilitação da estrada Bissau-Prábis-Suru e alcatroamento da
estrada Prábis-Quesset;
 Implementação do Projecto de ordenamento e alcatroamento da
estrada Mansabá-Bafatá;
 Reabiltação da estrada Gabú-Pitche e construção da estrada Pitche
–Buruntuma;
 Construção da estrada Gabú-Pirada
 Construção da ponte sobre o rio Farim;
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 Realização de estudos e implementação do projecto de construção
da estrada em terra batida Tche-Tche-Luagdjol e Tche-tcheDandum e construção da ponte sobre o rio Corubal, em Tche-tche;
 Realização de estudos técnicos com vista a implementação do
projecto de ordenamento e alcatroamento da estrada IngoréBigene-Barro;
 Reabilitação da estrada Bula-Bissorã-Mansoa;
 Reabilitação d estrada do troço São Vicente-M’Pack;
 Realização de estudos técnicos com vista a implementação do
projecto de ordenamento e alcatroamento da estrada São
Domingos-Suzana;
 Implementação do projeto de construção da estrada em terra batida
Baro-Farim e pistas rurais.
 Realização de estudos e construção de estrada, em terra batida,
Sonaco-Paunca-Pirada, e Pitche Canquelifa;
 Realização de estudos técnicos com vista a implementação do
projecto de construção da estrada em terra batida, CanchungoTame-Canhobe;
 Implementação do projecto de construção de estrada em terra
batida em Bolama (50 Km) e Bubaque (25 km);
b) Realização de estudos técnicos de elegibilidade de estradas em terra batida e
pistas rurais para assegurar a ligação entre estas e as estradas alcatroadas, ligando
várias localidades no interior do país;
c) Construção de terminais rodoviários em todas as capitais regionais do país;


Rede portuária e aeroportuária

a) Recuperação progressiva da rede portuária e aeroportuária a fim melhorar a
conectividade interna do país, e com a sub-região;
b) Profissionalização da gestão dos serviços portuários, na base de reformas assim
como a avaliação, controlo e auditoria regulares, definição de critérios para
concursos públicos para ocupar cargos técnicos e outros.
c) Aceleração da competitividade do porto de Bissau, na sub-região oeste africana,
melhorando o seu acesso, através da dragagem e sinalização de canal de Geba
em 2019;
d) Realização de estudos de viabilidade com vista a construção do novo aeroporto
internacional na região de Oio (entre Nhacra e Mansoa);
e) Reabilitação do Aeroporto Internacional Osvaldo Vieira;
f) Construção de rampas de atracagem para embarcações nas zonas insulares
(Bijagós, Pecixe, Jeta, Komo e Melo);
g) Viabilizar o funcionamento de uma rede de transporte marítimo nacional e
regional, através da aquisição de mais três navios de passageiros;
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h) Mobilização de recursos para que a construção do porto de Buba seja uma
realidade em 2025;
V.2 .2. Desenvolvimento urbano, habitação e ordenamento do território
1. Contexto
Sabendo que o desenvolvimento urbano não se limita sómente ao ordenamento e
alcatroamento de vias urbanas nas principais “cidades” do país, uma atenção particular
deve ser dada as infraestruturas urbanas que se encontram actualmente num estado de
precariedade e a qualidade e quantidade das habitações continuam a ser notoriamente
insuficientes.
Para além destes factores, é imprescindível abordar a problemática do desenvolvimento
urbano sem evocar a questão do ordenamento do território, do saneamento básico, ou seja,
o quadro de vida tão indispensável a melhoria da qualidade de vida das nossas
populações.
A título de exemplo, em 2009, a cidade de Bissau tinha cerca de 222 mil habitações, a
maior parte precária, com instalações sanitárias maioritariamente em mau estado. Para
uma população de 375 mil habitantes, estima-se o défice de habitações em Bissau de 20
mil a 30 mil casas e, associa-se a baixa qualidade de vida, a improvisação e adaptação
de locais inadequados para abritar entidades culturais tais como bibliotecas, cinemas,
centros culturais e museus.
A Guiné-Bissau necessitará de materiais de construção básicos para a realização de
grandes obras e a satisfação das necessidades de urbanização. Poucas políticas urbanas
foram implementadas a nível do cadastro, da concepção ou de realização de planos
diretores de urbanização.
2.Acções prioritárias

a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)
h)
i)

j)

Revisão e actuaização do Plano Geral Urbanístico de Bissau;
Elaboração do Planos Urbanísticos detalhados de outras cidades do país;
Elaboração dos planos de ocupação dos solos das cidades do interior do país;
Implementação efectiva dos instrumentos de política de ordenamento do território
(Declaração de Política e Lei e Plano nacional do ordenamento do território) a
fim de melhorar a qualidade de gestão e ordenamento do território, na
pesrspectiva do desenvolvimento sustentável e harmonioso das nossas regiões;
Dinamização de uma Agência Nacional de Desenvolvimento Urbano;
Reabilitação de edifícios públicos em Bissau e em todas as regiões;
Elaboração do Código do Urbanismo,
Promoção da construção de espaços públicos multifuncionais em Bissau e no
interior do país (jardins, espaços de desporto e lazer);
Acompanhamento e estruturação do sector da construção por forma a favorecer a
disponibilização, no mercado nacional, de materiais locais e de qualidade a custos
competitivos;
Criação de estímulos ao empresariado nacional,
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k) Promoção de parcerias público-privadas para a implementação de um Plano de
Construção de casas sociais, a renda moderada;
l) Contrução de casas sociais para os Combatentes da Liberdade da Pátria;
V.2.3 Telecomunicações e Tecnologias de Informação (TIC)
1. Contexto
Com a implementação de tecnologias de banda larga, a Tecnologia de Informação e
Comunicação foi incorporada com sucesso em vários sectores de atividades, público e
privado, tais como: E-Governo, E-Comercio, E-Saúde, E-Educação, E-Imposto,
E-Agricultura, E-Migração, E-alfândega, etc.
Na perspetiva de incorporação da TIC em vários sectores de atividades na Guiné Bissau,
torna-se necessário a criação de infraestruturas de banda larga.
A conectividade de banda larga tornou a Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC)
recurso disponível, acessível e confiável para indivíduos, organizações, empresas e
governos em todo o mundo.
A infraestrutura de banda larga é um componente fundamental da economia do
conhecimento. A penetração generalizada de infraestrutura de banda larga e acesso
acessível, estimula a inovação, ajuda a aumentar a produtividade, consequentemente
estimula o crescimento da economia e atrai investimentos estrangeiros.
Os principais obstáculos à integração de TIC na Guiné Bissau têm sido o acesso
inadequado a recursos de TI (Tecnologias de Informação), falta de infraestrutura básica,
alto preço para acesso a conectividade de banda larga e iliteracia em computadores.
Para superar esses obstáculos, é imperativo a construção da infraestrutura de base de
banda larga, melhorar o regulamento e implementar uma política adequada de TIC e, por
outro lado, todos os órgãos governamentais devem estar conscientes das vantagens das
TIC e promover a incorporação de TIC em todos os setores da sociedade.
O sector das Telecomunicações e Tecnologias de Informação na Guiné Bissau tem
conhecido progressos consideráveis sobretudo no segmento móvel (telefonia móvel)
nestes últimos anos face aos eventos de liberalização e privatização, mas, contudo, a fim
de criar um ambiente que promova uma maior utilização dos serviços da
TIC/Telecomunicações e de uma sociedade de conhecimento e de informação inclusiva,
assim como, para aproveitamos das potencialidades da TIC para o desenvolvimento sócio
económico do país, o governo deve ter em conta os fundamentais desafios para
desenvolvimento desse sector.
2. Ações prioritárias
2.1 Políticas, Aspetos Legais e Institucionais da Regulamentação.
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a) Elaboração de política nacional do governo para o sector, considerando a
importância e transversalidade da TIC na sociedade.
b) Elaboração de um plano diretor de desenvolvimento da TIC
/Telecomunicações, incluindo governo eletrónico (e-government).
c) Criação do fundo abrangente para TIC, incluindo governo eletrónico (Egovernment).
d) Incluir os Correios da Guiné Bissau (CTT) sob alçada regulamentar da
ARN, permitindo assim, a sua reestruturação e modernização (inovação),
tendo em conta que a missão principal dos Correios é prestação do serviço
universal. Para isso, haverá necessidade de alteração da lei de base.
e) Atualização da política e regulamento que garante e protege os direitos dos
utilizadores e dos cidadãos em geral.
f) Elaboração e implementação de política e regulamento básico
relativamente cyber crime e comercio eletrónico.
g) Elaboração e implementação dos projetos consistentes e sustentáveis do
serviço de acesso universal.
h) Atualização da Legislação para o eixo de regulação do mercado.
i) Elaboração e implementação de uma nova política e regulamento para
licenciamento do espectro radioelétrico (frequências).
j) Elaboração de uma nova política / regulamento para atribuição de licenças
de operação aos operadores de telecomunicações.
k) Política de promoção e incentivo à população para utilização dos serviços
da TIC.

3.1.Mercado da TIC/Telecomunicações.
a) Relançamento o mais urgente possível das empresas Guiné Telecom e
Guinetel (evitar oligopólio no mercado e consequentemente favorecer
tarifas ou preços mais abordáveis aos utilizadores e a população em geral).
b) Promover e incentivar a entrada no mercado dos ISPs.
c) Promoção da introdução de novos serviços e tecnologias de acesso.
d) Implementação dos serviços do governo eletrónico (e-government),
integração lógica dos serviços do e-governo existentes, e implementação
de forma gradual de mais serviços do governo eletrónico: G2G
(Government to Government), G2C (Government to Citizen) e G2B
(Government to Business).
3.2.Infraestruturas da TIC/Telecomunicações.
a) Finalização de construção do cabo submarino fibra óptica.
b) Construção do backbone de fibra óptica terrestre nacional com base na
Parceria Público Privado (PPP).
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c) Construção gradual de rede acesso em fibra óptica, FTTH (Fiber To The
Home) para residências, empresas e instituições do governo e privado com
base na Parceria Público Privado (PPP).
d) Incentivar e promover a implementação de infraestruturas e tecnologias
wireless de banda larga.

V.2.3. ENERGIA, ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO
V.2.3.1. ENERGIA
1. Contexto
O sector energético, apresenta um quadro preocupante, na medida em que a capacidade
nacional de geração de energia eléctrica encontra-se ainda muito aquém das necessidades
mínimas de consumo do país. O fornecimento da energia para alem da sua irregularidade
e das perdas técnicas/fisicas e comerciais em torno dos 50% , comporta das mais elevadas
tarifas da sub-região, e as receitas nem sequer chegam a cobrir 50% das necessidades de
funcionamento da empresa de electricidade e águas, EAGB.
Actualmete a taxa de cobertura em fornecimento de electricidade a nível nacional ronda
em torno dos 20%. Bissau, a capital o abastecimento efectivo não ultrapassa os 30% sendo
o abastecimento da agua aqui tributaria do sistema eléctrico. Uma resposta estrutural
eficaz deve ser dada ao sector energético em geral do país.
Para colmatar esta situação, reconhece-se que, foram levadas a cabo realizações
importantes como a conclusão dos trabalhos de reabilitação e extensão da rede eléctrica
de Bissau, iniciada em 2008 e a infraestruturação avançada da rede eléctrica da OMVG
na Guiné-Bissau, o que permitirá aumentar a cobertura e o acesso à energia eléctrica na
Guiné-Bissau.
Neste contexto O MADEM-G15, defende a priorizaçao como politica publica das
seguintes acções, por forma a garantir a satisfação das necessidades crescentes em
energia, induzidas pelo desenvolvimento económico e social do país.

2. Acções prioritárias
a) Revisão e actualizção dos instrumentos de política sectorial no sector da energia,
nomeadamente a Política Sectorial de Electricidade e a Reforma do sector da
Águas e da Electricidade, bem como a Estratégia Sectorial e o Plano de Acção
para o desenvolvimento das energias renováveis;
b) Promoção da reorganização institucional, operacional e logistica do sector de
electricidade, para que, até 2023, se atinja uma media de 70% de cobertura
nacional de abastecimento em electricidade;
c) Retoma de todo o processo de reestruturação e reorganização da empresa nacional
de electricidade, EAGB, alargando a sua intervenção à todo o território nacional;
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d) Limitação do deficit de produção aumentando a capacidade de produção instalada
(incluindo centrais fotovoltaicas) e modernizar e ampliar as infraestruturas de
distribuição;
e) Integração nas redes internacionais de troca e comercialização de energia, através
das grandes oportunidades que se apresentam a nível das organizações subregionais de bacias hidrográficas para o desenvolvimento de grandes projectos
energéticos através de construção de barragens hidroeléctricas;
f) Construção de infraestruturas e da linha de interconexão para a transmissão de
energia das centrais hidroelétricas sub-regionais de Kaleta e Sambangalou;
g) Promoção a participação do sector privado na recuperação e desenvolvimento da
infra-estrutura do sector.

V.2.3.2. ÀGUAS E SANEAMENTO BÁSICO
1. Contexto
A Guiné-Bissau dispõe de importantes recursos em águas superficiais e subterrâneas
que são a principal fonte de abastecimento para o consumo e outras necessidades. A
disponibilidade e a qualidade desses recursos varia de uma zona a outra e, é
absolutamente prioritário e urgente que medidas sejam tomadas, por forma a melhorar
o seu estado de conhecimento, o que permitirá melhorar a sua gestão e o fornecimento
de serviços de qualidade tanto a nível de água para o consumo, como para outras
necessidades de desenvolvimento.
Essa gestão tem que ser feita duma forma integrada com abordagem da “GIRE” –
Gestao Integrada dos Recursos em Água. Esta abordagem deve ser tomada em
consideração, tanto mais que, independentemente dos recursos internos, partilhamos
águas transfronteiriças com os estados vizinhos.
A monitorização eficiente desses cursos de água deverá obedecer à Convenções entre
os Estados e à actualização de um instrumento técnico de gestão como a chamada “
La Charte des eaux –( Mapa de Águas ) que devem ser tomadas em consideração pela
Comissão Permanente de Gestão dos Recursos em Água, enquanto Órgão
vocacionado da Organização para valorização do Rio Gâmbia (OMVG).
Os objectivos e a política do MADEM-G15 são de garantir o acesso aos serviços de
abastecimento de água e saneamento em quantidade e qualidade, contribuindo para a
melhoria da qualidade e condições de vida das populações. Os dados apontam, neste
momento, para uma cobertura média de abastecimento de água potável a nível
nacional que ronda os 55% nas zonas rurais e 35% nos centros urbanos e
semiurbanos, sendo que, a nível de Bissau apenas 30% da população têm acesso à
água de qualidade.
Em relação ao Saneamento, o quadro é ainda mais preocupante com uma cobertura
efectiva a nível nacional que nem sequer ultrapassa os 20%, estando o país
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confrontado com a falta de infraestruturas adequadas, nomeadamente redes de esgotos
e canais de drenagem de aguas pluviais nas áreas urbanas e semiurbanas.
Entretanto, as dificuldades de mobilização dos recursos financeiros para fazer face às
necessidades do sector em termos de implementação de projetos de realizações físicas
e de estudos de melhoria do estado do conhecimentos dos nossos recursos é uma
realidade.
2. Acções prioritárias
a) Actualização do Esquema/Plano Director das águas e saneamento básico na
perspectiva de harmonização da nossa política e legislação com as da CEDEAO
e da UEMOA para a criação de um quadro propício de investimentos e gestão
durável no sector;
b) Promoção da elaboração do Plano Nacional de Gestão Integrada dos Recursos
Hídricos (PNGIRH) e harmonizá-lo com o Plano Sub-Regional por forma a
permitir a gestão sustentável e durável dos recursos internos e os cursos de água
que partilhamos com os nossos vizinhos da sub-região;
c) Definição de uma politica adequada para a preservação e aproveitamento dos
recursos hídricos do País, estabelecendo, sempre que necessário, a devida
coordenação com os países da subregião (CEDEAO; UEMOA; OMVG e etc.);
d) Iinstitucionalização e implementação de políticas de descentralização dos serviços
de abastecimento de água e saneamento, encorajando iniciativas locais em matéria
de gestão e conservação dos recursos hídricos bem como investimentos, de maior
ou menor envergadura , de acordo com as necessidades especificas de cada caso;
e) Promoção de politicas publicas de abastecimento de água e de saneamento básico
criando mecanismos e instrumentos de gestão fiáveis, sobretudo em termos de
prestação de serviços ;
f) Estímulo aos investimentos no domínio da melhoria de conhecimentos sobre os
recursos em água;
g) Mobilização de recursos financeiros para fazer face às necessidades do sector em
termos de implementação de projectos de realizações físicas e de estudos de
melhoria do estado de conhecimento dos nossos recursos
h) Instalação e operacionalização das redes piezométrica e hidrométrica;
i) Elaboração de uma cartografia hídrica do país;
j) Inventariação dos recursos hídricos disponíveis e produção de boletins periódicos
informativos sobre a dinâmica dos recursos hídricos;
k) Desenvolvimento e valorização de um capital humano indispensável à altura das
necessidades de desenvolvimento sustentável do sector, definindo, para o efeito,
uma politica de formação de quadros técnicos e gestores;
l) Reposição e expansão das capacidades instaladas dos sistemas de abastecimento
de água nas principais cidades e tabancas do país .
m) Promoção da sustentabilidade da actividade mediante a introdução de um sistema
de preços adequado e equitável;
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n) Criação e operacionalização da infra-estrutura de saneamento líquido e de
recolha, tratamento e evacuação de resíduos sólidos através de um plano geral de
segurança hídrica e de esgotamento sanitário de cariz interministerial , mormente
a nível das cidades capitais do país;
o) Adopção de um programa nacional de prevenção dos impactos das mudanças
climáticas tanto sobre os recursos disponíveis como sobre as infra-estruturas
criadas;
p) Promoção de uma abordagem holística e integrada para o cumprimento do
objetivo 6 dos ODS das NU6;
q) Definição e implementação de um vasto programa hidráulico de reabilitação e
construção de novos sistemas de adução da água por forma a que se atinja 80% de
cobertura eficaz a nível rural e semi-urbano até 2023.
r) Melhoria da produção e extensão de mecanismos de transporte e distribuição da
água na perspectiva de se atingir uma taxa de penetração de 70% a nível de Bissau
e outras cidades capitais até 2023.
s) Estímulo às politicas públicas, mecanismos financeiros e operacionais em ordem
a catapultar o saneamento básico a nível rural e esgotamento sanitário em redes
modernas nos centros urbanos à 40% e 60% respectivamente, ate 2023;
t) Promoção de formas de participação do capital privado na recuperação e
desenvolvimento das infra-estruturas.

V.3. AGRICULTURA, FLORESTAS, PECUÁRIA, PESCAS E AGROINDÚSTRIA
- Fazer da Guiné-Bissau um dos principais países exportadores de cereais e
frutas da sub-região, com uma agricultura e agro-indústria modernas V.3.1. Agricultura, florestas e pecuária
1. Contexto
A Guiné-Bissau é ainda, um país com vocação essencialmente agrícola, sector que, se
modernizado e dotado de recursos humanos qualificados e um ambiente de investimento
favorável, associado aos efeitos catalizadores dos sectores atrás descritos, poderá, não só
ter a sua segurança alimentar, mas também constituir um verdadeiro celeiro da nossa
região oeste africana. Basta lembrar a visão realista de Amílcar que dizia que a
agricultura não é somente a base da nossa economia, ela é a nossa própria economia.
A Guiné-Bissau dispõe de um vasto potencial agro-silvo-pastoril. A agricultura
representa 69% do PIB; 90% das receitas de exportação e permite à 85% da população
de viver, quer em zonas de biodiversidade quer nas restantes. Apoiando-se num vasto
6

Garantir o acesso a água em quantidade e qualidade para todos até 2030) associando-a a outras abordagens
para Saúde, Educação e o Meio Ambiente
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potencial económico natural, cuja produção é feita quase exclusivamente graças ao
trabalho manual, a agricultura guineense deve ser impulsionada a vários níveis,
nomeadamente, através da promoção da iniciativa privada, do aumento da produção
camponesa através da assistência à pecuária domestica e comercial, na base de programas
de diagnóstico e tratamento dos animais domésticos; do tratamento fitossanitário de
culturas de subsistência assim como de exportação.
Apenas 50% das terras cultiváveis são exploradas e a sua produtividade é fraca. Os
agricultores têm pouco ou nenhum acesso aos meios de produção modernos, capazes de
otimizar a qualidade. A falta de acesso à informação sobre os mercados, aliada à falta de
organização em cooperativas e aos conselhos técnicos, limita e por vezes bloqueia as
capacidades de previsão e de negociação dos pequenos agricultores na produção e
comercialização dos seus produtos.
A dependência alimentar da Guiné-Bissau é aumentada pelo abandono do cultivo do arroz
em favor do caju, pelo êxodo rural, pela falta de mão-de-obra qualificada e pela
importação do arroz para troca direta com a castanha de caju. Assim, 40% do consumo
de arroz é suprida graças ao recurso à importação.
O país precisa de produzir mais e melhor, respeitando o ambiente e tendo presente que a
agricultura desempenha uma multiplicidade de outras funções que a justificam e
valorizam. Para a realização deste desiderato, devem ser desenvolvidas as seguintes
acçoes :
Devemos, pois, diversificar a economia com base nos motores de crescimento
sustentáveis graças a um acompanhamento técnico, financeiro e administrativo.
2. Acções prioritárias


Agricultura

a) Revisão, actualização e início de implementação dos principais instrumentos de
política no sector agrário, nomeadamente a Carta de Política de Desenvolvimento
Agrário e o seu Plano de Acção, o Programa Nacional de Investimento Agrícola,
a Lei Florestal, Codigo da Pecuaria e orientar os esforços no sentido da:
b) Implementaçao da Lei da Terra e do seu Regulamento Geral;
c) Realizaçao de um Recenseamento Agro-Silvo-Pastoril;
d) Elaboraçao de um Plano Nacional de Reforma Agraria;
e) Elaboraçao de um Plano de Ordenamento Hidroagricola;
f) Implementação de programas de assistência agrícola aos camponeses e
agricultores em geral, no cultivo de maior produtividade;
g) Intensificação da produção agraria dando enfase a cerealífera, particularmente do
arroz para permitir a população saciar a fome e expor o excedente no mercado;
h) Realizaçao de uma Zonagem Agroecológica;
i) Desenvolvimento de conselhos e da vulgarização na base e na formação técnica
de produtores e associações camponesas, das mulheres e dos jovens em particular;
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j) Apoio e dinamização do desenvolvimeto de pequenas e médias empresas de
produção, de transformação, condiciomento e comercialização de produtos e
insumos agricolas assim como do investimento privado nacional e estrangeiro;
k) Diversificação e o desenvolvimento de culturas de exportação;
l) Promoçao da produçao de algodao, do cajueiro, do sésamo, da manga, de citrinos,
etc;
m) Melhoria dos circuitos de comercialização e apoiar o desenvolvimento de
mercado nacional e a integração no mercado agrícola sub-regional e internacional;
n) Aceleração do programa de industrialização e transformação da castanha de caju,
dos cereais, dos tuberculos, das fruticolas e outras culturas;
o) Promoçao dos Centros de Serviços Agrarios (Parques de Máquinas Agrários);
p) Melhoria de infraestruturas rurais de escoamento da produção, especialmente as
pistas rurais e vias fluviais e marítimas, assim como, as de conservaçao da agua
pluvial, para fins agro-pecuario;
q) Elaboraçao de um Plano Nacional de Reforma Agraria;
r) Elaboraçao de um Plano de Ordenamento Hidroagricola;
s) Fortelecimento da Agricultura Familiar;
t) Aumento da dotação orçamental minima do sector para 15%;
u) Melhoria da disponibilidade de crédito agrícola e financiamento do sector,
encorajando os bancos de Fomento Agrários a agir mais agressivamente nesta
área;
v) Reforço de capacidade de implementação das acções de pesquisa agrária;
w) Promoção da revisao dos Estatutos do INPA;
x) Elaboração de um Estatuto de Carreira do Pesquisador;
y) Elaboração de um Plano Estratégico e de Acção da Pesquisa Agrária;
z) Restauração das capacidades institucionais e técnicas, que poderao permitir a
condução da pesquisa veterinaria e zootécnica nas boas condições;
aa) Desenvolvimento de programas de pesquisa, nos dominios prioritárias da saúde,
de alimentação e de produção animal;
bb) Promoção de parcerias com as instituições congéneres de pesquisa;
cc) Reabilitação e construção das infraestruturas de frio e de estocagem nas zonas
rurais;
dd) Criação de uma Escola Agrária;
ee) Promoção de um sistema de produção mecanizada;
ff) Proteção das zonas de encosta das bacias hidrográficas continentais e marinhos,
através de repovoamento do mangal, assim como a sua exploração criteriosa;


Florestas

a) Promoção de uma moratória de 5 anos na exportação de madeira de espécies
ameaçadas;
b) Implementação do Decreto-Lei sobre a exportação de madeira em toros;
c) Reforço da capacidade de fiscalização florestal;
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d) Promoção a boa gestao da Floresta Comunitaria e a reflorestaçao nas Zonas mais
degradadas;
e) Implementação da dendroenergia(floresta, para a produção de Lenha e Carvão)


Pecuária

a) Promoção da stabulação ou semi-estabulação de gado;
b) Criação de centros de multiplicação de raças de animais produtivos, para a
demonstraçao prática e amelhorada;
c) Criação de um espaço de concertação das diferentes fileiras do sector da pecuária
entre os actores institicionais e privados do sector;
d) Promoção de iniciativas de construção de fábricas de rações até 2021;
e) Promoção de inciativas de construção de incubadoras e de nascedoras a nível
nacional até 2021;
f) Desenvolvimento da hidraúlica pastoril e delimitação de corredores de
transumância;
g) Organização, capacitação e implicação dos actores do subsector em matéria de
sanidade e de produção animal( ONG’s, associações de criadores, etc);
h) Promoção o desenvolvimento de fileiras de carne, de leite, ovos e derivados,
incentivando tambem o sector privado na produção de animais de ciclo
curto(Aves, Ovinos, Caprinos, Porcinos, Etc.);
i) Promoção da criação de pequenas e médias empresas pecuarias nos domínios de
transformação, condicionamento e comercialização dos produtos pecuários;
j) Construção de bebedouros e de matadouros;
k) Melhoria da disponibilidade de crédito agrícola e financiamento do sector.

V.3.2. PESCAS
1. Contexto
Apesar da sua vasta plataforma marítima continental e da sua rede hidrográfica (rias, rios
e lagos), dotados de imensos recursos marinhos, nomeadamente as variadísimas espécies
de peixes, moluscos e crustáceos, a Guiné-Bissau não têm tirado rendimentos com
impacto financeiro e social sobre a economia e a vida das populações.
O país não dispõe de nenhuma frota artesanal ou industrial de pesca, recorrendo
sistemáticamente à venda de licenças aos armadores de paíse vizinhos, da União Europeia
e de alguns países asiáticos. Esta realidade evidencia claramente que a Guiné-Bissau não
é um país de pescadores, na medida em que os guineenses dedicam-se essencialmente à
pesca de sobrevivência, o que, com a pesca artesanal nem contribui para o consumo do
mercado nacional.
Regista-se igualmente um baixo nível de procesamento do pescado no país, o que diminui
po seu valor acrescengtado. Associado e com impacto no rendimento deste sector, a
fiscalização, quer da actividade pesqueira, quer dos nossos recursos haliêuticos, é bastante
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fraca e constitui um estrangaulamneto essencial ao desenvolvimento harmonioso do
sector das pescas.
Estes desequilíbrios estruturais entre as potencialidades e a valorização dos recursos
halieuticos persistem ainda, não favorecendo à emergência de um sector pesqueiro
sustentável e gerador de crescimento económico. Face a esta realidade, o MADEM-G15
prossegue os objectivos estratégicos de desenvolvimento do sector das pesacas que é de
alcançar uma exploração económica e ambientalmente sustentável dos recursos marinhos que
contribua de forma crescente para o desenvolvimento da economia e do bem-estar nacionais. Para
o efeito, se propõe as seguintes acções:

2. Acções prioritárias


No âmbito geral

a) Implementação da Lei geral das pescas e do regulamento da pesca artesanal;
b) Implementação de uma governação que garanta a regulação e o controlo pelo
Estado de seus recursos haliêuticos e aquícolas;
c) Promoção, a longo prazo, da incorporação gradual na economia nacional da
economia offshore representada pelas diversas frotas estrangeiras industriais e
artesanais comerciais actualmente a pescar sob licença;
d) Desenvolvimento, a médio, prazo, das seguintes acções.
 Estruturação da administração das pescas segundo as suas funções essenciais,
voltada para a criação de um quadro regulatório e um ambiente de negócios
propícios ao desenvolvimento da pesca industrial, da pesca artesanal comercial e
outras actividades complementares da pesca;
 Melhoria do sistema de gestão das pescarias em que as decisões se baseiam no
conhecimento do estado de exploração dos recursos haliêuticos e nas condições
económicas e sociais das pescarias;
 Reforço do serviço de inspecção de pescado reconhecido como autoridade
competente para a certificação dos produtos da pesca exportados;
 Criação e funcionamento regular das infraestruturas em Bissau, no âmbito do
apoio à integração das frotas industriais e artesanais comerciais na economia
nacional.
 Promoção do processamento, exportação de produtos da pesca, prestação de
serviços de assistência técnica e de aprovisionamento, a partir de Bissau, por parte
das empresas armadoras instaladas país;
e) Início de funcionamento, em 2019 do Laboratório nacional de certificação dos
produtos pesqueiros e agrícolas, por forma a promover a sua labelização e
exportação para mercados externos;
f) Combate a pesca ilegal e não regulamentada (INN) no mar territorial da GuinéBissau;
g) Reforço das actividades fiscalização marinha;
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h) Apoiar a pesquisa dinâmica e um conhecimento de recursos haliêuticos, na
medida em que a gestão sustentável de recursos requer um conhecimento
aprofundado dos recursos haliêuticos, de sua bio-ecologia e da sua distribuição
no espaço marinho;
a) Reforço do programa da cooperação regional no âmbito da Comissão Sub-Regional


Pesca artesanal

a) Criação, até 2020, de uma frota mínima de pesca artesanal e dotar-se, no
horizonte 2022 de uma frota de pesca industrial, encorajando a
competitividade com as frotas estrangeiras;
b) Reforço, melhoramento e modernização das infraestruturas de apoio a pesca
artesanal, na medida em que o desenvolvimento da pesca artesanal será uma
prioridade para a segurança alimentar, o emprego e a criação de valor
acrescentado doméstico 7.
c) Incremento da gestão dos estuários e rias, assim como a criação de incentivos;
para os pescadores artesanais e das mulheres intermediarias (“bideiras”);
d) Reforço de capacidades para os actores da pesca artesanal;


Pesca industrial

V.3.3. AGRO-INDÚSTRIA
1. Contexto
Após ter definido, após a sua independência, o sector agrário, como sendo a sua
prioridade, a Guiné-Bissau desenvolveu várias acções inscritas em projectos integrados
de desenvolvimento da agricultura, das pescas e das zonais rurais, nomeadamente no
domínio da rizicultura e de outros cereais, da pesquisa agrária, do algodão, da
fruticultura, da pecuária e foram criadas unidades de pesca artesanal, pesca industrial
em parceria, com países como a França, a ex-União Soviética, a Argélia, entre outros.
Começaram a ser implantadas várias unidades industriais de transformação de produtos
agrícolas (Complexo agro-industrial de Cumeré, fábrica de descasque de arroz, fábrica

7

A pesca artesanal é hoje caracterizada por uma grande dispersão de pontos de desembarque (um total de
quase 200 sítios), com muito pouca ou nenhuma infraestrutura de desembarque.
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de sumos e compotas, transformação do amendoim em óleo culinar etc.) e unidades de
conservação do pescado em todo o território nacional.
Passados mais 45 anos, a Guiné-Bissau não dispõe, excepto algumas unidades de
transformação da castanha de cajú, praticamente de indústria, mesmo as básicas e,
sobretudo ligadas a transformação daquilo que produz e que representa a sua mais valia.
O país importa tudo o que é transformado, quer sejam os produtos alimentares como
outros produtos industriais.

2. Acções prioritárias
a) Revisão do quadro legal do sector,com particular ênfase á Lei do licenciamento
industrial que vise simplificar os procedimentos de licenciamento industrial;
b) Ordenamento do parque industrial guineense, no quadro geral do ordenamento
do território;
c) Mobilização de investimentos estrangeiros directos, através da GBI (GuinéBissau Investimentos) e de outras entidades públicas e privadas para a promoção
da pequena e média indústria;
d) Realização de estudos de viabilidade sobre as potenciais fileiras agro-industriais,
com vista a implementação de projectos de promoção e desenvolvimento
industrial;
e) Incentivo à criação de um cluster industrial de processamento da castanha de
cajú, capaz de gerar, no mínimo 3.200 empregos directos, a partir de 2020;
f) Promoção de medidas de política industrial activa orientadas para as pequenas
e médias indústrias (PMI), que integra elementos de política fiscal, comercial e
de promoção empresarial ao longo dos próximos quatro anos;
g) Implementação, neste âmbito, de um Programa de apoio ao Institutos e Centros
de Pesquisa e Tecnologia Aplicada, por forma a constituir um importante capital
científico para as PMI, e de promoção da política nacional de qualidade e
labelização (certificação) dos nossos produtos;
h) Desenvolver outras indústrias que concorram para limitar a importação e
promover a criação de emprego.

V.4. A SAÚDE
1. Contexto
Apesar da existência de um Plano Nacional de Desenvolvimento Sanitário (PNDS), cujo
período de vigência está caduco, as acções e metas que são preconizadas no sector
sanitário estão muito aquém dos resultados esperados.
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Com efeito, os indicadores sanitários continuam a ser deveras preocupante: Em 2014,
segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o país registava indicadores de saúde
entre os mais deteriorados da África Subsariana. A esperança de vida foi de 54 anos, em
oposição à 58 anos em média da África Subsariana. A mortalidade de crianças com menos
de 5 anos de idade foi de 129/1000, contra uma média de 95/1000 do continente. A
mortalidade materna situava-se em 560/100.000 contra 500/100.000 testemunha na
região africana.
Por estas razões, a prioridade deve, antes de tudo, e após o diagnóstico sectorial, ser dada
a actualização e implementação do segundo Plano Nacional de Desenvolvimento
Sanitário (2011-2017). Este plano prevê medidas que podem contribuir à resolução dos
problemas, pessoal e condições de trabalho dos agentes de saúde, de subsídios de
isolamento, de instalação e de vela, de carências em infra-estruturas sanitárias.
A problemática do VIH/SIDA, deve continuar a merecer uma atenção especial na
governação, com destaque ao incremento de acções de informação, educação e
comunicação, e ao tratamento com anti-retrovirais e ao tratamento de infecções ditas
oportunistas. Atenção será dada igualmente à saúde reprodutiva e à vacinação. Para o
efeito, as seguintes acções serão levadas a cabo:
2. Acções prioritárias
a) Revisão e actualização do PNDS, destacando um Programa Mínimo de Contingência
para a resolução de grandes problemas estruturais no sector;
b) Requalificação do Hospital Nacional Simão Mendes (HNSM), através de um
programa específico e urgente, implementado até 2020, a fim de fazer do HNSM, um
verdadeiro centro de referência nacional;
c) Construção de centros de saúde, reabilitação e equipamento de hospitais regionais e
sectoriais, construção e equipamento de alojamentos para o pessoal sanitário em todo
o território nacional;
d) Adopção de um programa de reciclagem e especialização do pessoal de saúde, em
particular os médicos, bem como de participação em eventos científicos regionais e
internacionais;
e) Reforço da formação e enquadramento dos agentes de saúde comunitária;
f) Dotação de todas as regiões do país em técnicos de saúde, através da realocação

otimizada do pessoal existente e recrutamento específico para preencher as lacunas;
g) Elaboração e implementação de um Código de Ètica e Deontologia do Pessoal de
Saúde.
h) Criação um estoque permanente de medicamentos básicos para assistir a população
no que diz respeito às doenças mais frequentes (paludismo, diarreia, etc…);
i) Promoção da gestão adequada das infraestruturas de saúde através da criação de um
fundo de gestão e manutenção de instalações de infraestruturas sanitárias

V.5. JUVENTUDE, DESPORTO E EMPREGO
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3. Contexto
Apoiando-se nos dados estatísticos do recenseamento geral da população (RGP, 2009) a
população potencialmente activa, com 15 anos ou mais, representa 37,7% da população
total. Os jovens dos 15-35 anos, potencialmente activos, representam 55% da população
total. Porém, a taxa de ocupação da faixa etária dos 15-24 anos foi de 10,6%, sendo 4,6%
para as mulheres. Apesar da fiabilidade dos dados, a taxa global de desemprego anda à
volta dos 30% e os jovens (ambos os sexos) são particularmente os mais afectados. As
razões estão ligadas à duas questões fundamentais: a) os empregos públicos são raros e
são mal remunerados, porque o Estado propõe contratos de estágios aos jovens recémdiplomados e dificilmente os torna efectivos; b) o sector privado é fortemente tributário
da situação económica difícil do país e do fraco investimento estrangeiro directo, não
podendo, desta forma, gerar emprego para os jovens.
O emprego independente (empreendedorismo jovem) é muito baixo, falta de uma
verdadeira estratégia nacional que incentive o acesso aos serviços financeiros e não
financeiros. Os financiamentos são inacessíveis para os jovens, na maioria das vezez
confrontados com dificuladaes de elaboração de planos de negócios e de estabelecimento
de relações de confiança com os bancos de créditos.
Apesar das estatísticas nacionais indicarem uma taxa de desemprego acima referida, a
verdade é que o peso da informalidade na economia guineense, nos conduz a adopção de
políticas públicas pertinentes e eficiente, focalizadas em acções que visam promover a
criação de emprego, em particular do emprego jovem.
Entretanto para que a juventude seja física e mentalmente sã, é imprescindível a prática
da educação física e do desporto a diferentes níveis, do desporto de lazeres, de rotina até
ao das competições de alto nível, em todas as modalidades desportivas. A juventude tem
sido e é ainda, no nosso país o expoente mais elevado da nossa expressão desportiva, quer
a nível nacional como internacional, destacando-se em competições regionais e
internacionais, angariando medalhas de ouro e outras, que contribuem para uma imagem
gloriosa e dignificante da Guiné-Bissau, no concerto das nações. Para prosseguir nestes
desideratos, constam a necessidade de implementar as seguintes acções:
4. Acções prioritárias

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Juventude e Emprego
A implementação da Política Nacional da Juventude;
A implementação de uma Política Nacional do Emprego;
O funcionamento do Observatório Nacional do Emprego e Formação Profissional
(ONEFP);
O Fomento de inciativas de criação do Fundo para apoio ao sector informal
A criação de Fundo do Emprego-jovem
A criação de Fundo de Apoio à Formação Profissional
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g)

Promoção da reforma institucional no domínio da administração de emprego e de
instituições promotoras do emprego, com a criação de Instituto de Emprego e de
Centros de Empregos espalhados por todo o país;
Construção de casas e pausadas da Juventude e, através delas, desenvolver ações
de preparação e acompanhamento da nossa juventude, sob a metodologia da
educação não formal;
Multiplicação de centros de juventude, desenvolvimento de “projectos cidadão”
para mobilizar os jovens (vinculados à preservação do meio ambiente e da
biodiversidade, outras iniciativas e dinâmicas de empreendorismo etc.);
Reforço das capacidades institucionais e da advocacia das organizações juvenis,
com vista a sua participação nas esferas de tomada de decisões e a liderança das
jovens raparigas, assim como na participação cívica através do voluntariado e do
associativismo;

h)

i)

j)



Desporto

a) Melhoria e construção de infra-estruturas desportivas (campos de jogos, estádios,
fitness park) com cobertura nacional;
a) Apoio à dinamização das principais modalidades desportivas e promoção da
cooperação sub-regional e no quadro da CPLP, para uma maior promoção da
nossas competitividades desportivas;
b) Incremento dos hábitos de participação continuada da população, em especial os
jovens, na prática desportiva, num ambiente seguro e saudável, que contribua para
o bem-estar social e a melhoria da qualidade de vida, bem como o progresso
técnico e a melhoria de qualidade competitiva no plano internacional.
c) Elevação do hábito e prática desportiva nas crianças;

V.6. PROTECÇÃO SOCIAL, MULHER E FAMÍLIA,
1. Contexto
Em matéria de protecção social, o mais importante são os príncipios que a regem,
designadamente, os da universalidade, da dignidade humana, da solidariedade social e da
participação dos diferentes actores do sistema.
A protecção social, nas suas diferentes vertentes, resulta fundamentalmente, da imperiosa
necessidade de proteger a população em geral, e os trabalhadores, em particular,
sobretudo os mais vulneráveis e menos pagos.
Na Guiné-Bissau, houve alguma evolução da política de protecção e de segurança sociais,
mas o mais marcante em todo esse processo evolutivo do quadro institucional e legal da
protecção social é, a aprovação, em 2007, pela Assembleia Nacional, da Lei de
Enquadramento da Protecção Social e, em 2012, do Decreto governamental, que estipula
o pagamento voluntário de contribuições.

41

42

Esta Lei, define a política e os objectivos da protecção social, bem como um dispositivo
permanente, ou seja, um sistema estruturado e organizado com carácter de permanência,
constituído de protecção social de cidadania, protecção social obrigatória e protecção
social complementar.
Em relação aos nossos emigrantes, é sabido que migração, a ausência de acordos com os
países de imigração conduz a uma importante perda de direitos de previdência social com
relação à crescente e importante população emigrante”. A título de exemplo, os
movimentos migratórios determinam que a protecção social extravase as fronteiras do
respectvo país, pelo que se prevê a celebração de acordos para efeitos de reconhecimento
e conservação de direitos.
Tendo em conta a necessidade de promoção da integração e da solidariedade social, a
protecção social, e particularmente a da mulher, da família passa pela redução da pobreza,
o que pressupõe que, a implementação do esquema director de empoderamento das
mulheres deve estar associada aos projectos que visam emancipar o potencial económico
das populações vulneráveis, especialmente das mulheres. Deve ser promovida em grande
escala uma estratégia nacional de desenvolvimento social, estruturada no Plano Nacional
de Protecção Social e na Estratégia Nacional de Empoderamento das Populações mais
desfavorecidas. A combinação dos dois enfoques – protecção social e empoderamento –
permitirá mobilizar e implementar, com base num projecto de redução da pobreza, um
plano de emergência e soluções sustentáveis para as populações desfavorecidas.
2. Acções prioritárias
a) Definição de uma Política e de um Plano Nacional de Protecção social e da
Família;
b) Definição e promoção de uma Estratégia Nacional de Desenvolvimento social,
estruturada no Plano Nacional de Protecção Social e na Estratégia Nacional de
Empoderamento das Populações mais desfavorecidas;
c) Implementação de projectos de fortalecimento do ambiente económico no qual
trabalham as mulheres, principalmente na zona rural;
d) Criação de um fundo de apoio às mulheres, a fim de permitir que elas
desenvolvam atividades de geração de renda, particularmente em certos setores,
como horticultura, comércio, artesanato e aquacultura;
e) Apoio ás organizações de mulheres nos domínios da formação, acesso ao
financiamento e empreendedorismo;
f) Apoio à dinamização de organizações e associações a nível nacional e local que
preconizam o combate às práticas nefastas e à todas as formas de violência contra
as mulheres e crianças;
g) Criação do Fundo Social para assistência aos grupos vulneráveis e das famílias
vítima de calamidades;
h) Promoção da criação do Fundo de Emergência Social que garanta o acesso
eficiente aos serviços sociais de saúde às famílias pobres e vulneráveis;
i) Promoção de acções de mutualidades de saúde nas comunidades;
j) Reforço das capacidades técnica e institucional das instituições encarregues de
promover iniciativas a favor das crianças;
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k) Implementação da Política Nacional da Igualdade e Equidade de Género e
implementação da Lei da paridade, aprovada pela ANP e promulgada pelo
Presidente da República;

V.7. AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE
- Uma vantagem competitiva da Guiné-Bissau para relançar os motores de crescimento
económico-

1. Contexto
A abordagem da problemática ambiental conheceu uma progressiva institucionalização,
no início dos anos 80, período em que foram produzidos alguns estudos científicos,
nomeadamente sobre o arquipélago de Bolama-Bijagós, Nos anos 90, surgem várias
ONG’s e assoxiações vocacionadas para as questões do ambiente da conservação da
natureza. Na mesma época, e numa abordagem global e internacional, surgem as grandes
convenções ou convenções-irmãs ~das nações Unidas no domínio ambiental: A
Convenção de Luta contra a Desertificação(UNCCD), a Convenção sobre a Diversidade
Biológica (CBD) e a Convenção sobre as Alterações Climáticas (CCC).
Em seguida a evolução foi rápida produtiva, com a elaboração e adopção de vários
instrumentos de política amabiental e de conservação da biodiversidade, tais como: (i)
Plano Nacional de Gestão Ambiental; (ii) Estratégia e Plano de Acção Nacional para a
Biodiversidade; (iii) Estratégia do Desenvolvimento Durável; (iv) Estratégia Nacional da
Redução de Emissão provenientes de Desflorestação e Degradação Florestal (REDD); (v)
Plano Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas a longo prazo (PAN/NAP); (vi)
Estratégia e Plano de Acção de Financiamento Durável de Adaptação às Alterações
Climáticas a curto, médio e longo prazo. Recentemente foram aprovadas pelo Parlamento,
a Lei de Bases do Ambiente, Lei de Avaliação Ambiental e a Lei-Quadro das Áreas
Protegidas. É neste quadro que, o MADEM-G15, levará a cabo as seguintes acções:
2.Acções prioritárias
a) Promover a gestão sustentável dos recursos naturais renováveis (água, florestas,
pescas, etc.) e não renováveis (mineiros e hidrocarbonetos) através duma
abordagem holística entre as Partes e aplicação dos dispositivos legais;
b) Consolidar as estruturas de governação das alterações climáticas, através da
implementação da Estratégia e Plano de Acção de Financiamento Durável de
Adaptação as Alterações Climáticas a curto, médio e longo prazo, permitindo ao
país tirar maiores vantagens das oportunidades tais como: Mercado de Carbono,
Mecanismo de Flexibilidade do Quioto/Mecanismo de Desenvolvimento Limpo
(MDL), REDD, NAMA (Medidas de Atenuação Apropriada ao nível Nacional),
NAP;
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c) Implementação da convenções internacionais no domínio do ambiente e
participação da Guiné-Bissau nas foras afins ao ambiente (UA, CPLP,
CEDEAO, UEMOA…)
d) Promoção de um programa coerente de comunicação e de educação ambiental a
todos níveis;
e) Atualização de documentos de política do sector ambiental (PNGA, PANA,
ENPADB…)
f) Integração da dimensão ambiental e a vertente alterações climáticas nas políticas
sectórias de desenvolvimento;
g) Garantir a sustentabilidade das áreas protegidas e das actividades de conservação
dos recursos naturais e da biodiversidade através de mecanismos duráveis de
financiamento (Fundação BioGuiné, mecanismo REDD, iniciativa carbono
mercado de carbono, fundo florestal, fundo do turismo, fundos da exploração
mineiras…);
V.8. TURISMO
1.Contexto
Embora ser um sector estratégico e potencial criador de riqueza, de empregos directos e
indirectos, particularmente nas zonas rurais, o turismo na Guiné-Bissau encontra-se ainda
em estado embrionário. Existem vários actores, tanto operacionais como regulamentares,
mas os esforços são ad-hoc e descoordenados. O desenvolvimento do turismo exige um
ambiente melhorado e facilitador bem como produtos turísticos diversificados. Ambas as
intervenções devem ser baseadas em alguns princípios orientadores: preservação dos
valores ambientais, ênfase sobre os recursos naturais, compatibilidade com a preservação
da nossa riqueza e diversidade culturais, e envolvimento das comunidades locais para que
possam contribuir no funcionamento e sucesso dos destinos turísticos. Nesta optica devese priorizar as seguintes acções:
2.Acções prioritárias:
a) Elaboração de legislação e instrumentos de política do sector do Turismo (leis,
regulamentos, planos directores…) e revisão dos actuais diplomas;
b) Promoção da reforma institucional do Fundo do Turismo, por forma a torná-lo
mais eficente e funcional;
c) Promoção do turismo, enquanto factor de competitividade internacional da GuinéBissau, apoiando-se na valorização da nossa rica biodiversidade (ecoturismo), e
na redefinição de uma estratégia nacional para o sector do turismo que concilie as
preocupações dos agentes mundiais e nacionais que intervêm no sector;
d) Desenvolvimento de infraestruturas turísticas, reforço da capacidade e
qualificação dos recursos humanos;
e) Promoção da diversificação dos destinos e produtos turísticos;
f) Criação de uma Agência e de uma Escola Nacionais do Turismo;
g) Promoção de linhas de crédito e de microcrédito ao empresariado nacional
vocacionado e actuante no sector:
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V.9. MINAS
1. Contexto
A Guiné-Bissau dispõe de três recursos minerais importantes até agora por explorar: 110
Mt de bauxite em Boé, 90 Mt de fosfatos em Farim, com 40 anos de reservas estimadas,
e 1 Mt de areia pesada. São minerais de grandes demandas mundiais. A produção de
bauxite, principal fonte de alumínio (utilizado na aeronáutica, construção, fabrico
automóvel) do mundo, aumenta em média 4% ao ano, desde 2001, e foram estimadas em
259.000 toneladas, em 2013. A produção de fosfatos é utilizada para como fertilizantes e
o seu consumo cresce em média 2% por ano.
De facto, segundo uma estimativa do Banco Mundial, a extração de bauxite e de fosfatos
poderá permitir, nos melhores cenários, um aumento de 26% do PIB, 121% de
rendimentos fiscais e, 102% de rendimentos de exportação. É neste contexto que os
objectivos e a política do MADEM-G15 no sector mineiro se articulam com as políticas
mineiras da CEDEAO e da UEMOA que se baseiam na identificação e valorização dos
recursos com vista a melhorar as condições e qualidade de vida das populações da GuinéBissau em geral e das zonas de exploração em particular.

O desenvolvimento de uma indústria extrativa em grande escala será possível, uma vez
fortalecidas as capacidades da Guiné-Bissau em matéria de preparação, negociação e
implementação de contractos de concessão. Para a exploração efetiva dos recursos, o
desenvolvimento de minas de fosfatos em Farim, menos restritivo em termos de
infraestruturas e de impactos ambientais, será privilegiada.
A exploração da bauxite em Boé necessitará de estudos mais aprofundados, tendo em
conta as restrições ambientais, que serão objeto de uma avaliação.
Quanto aos hidrocarbonetos, a Guiné-Bissau dispõe de um potencial enorme de
petróleos e gás pelo que hoje o nosso país constitui um destino competitivo em matéria
de produção dos hidrocarbonetos na sua plataforma continental.
Em diferentes momentos da historia do país foram encontrados indícios encorajadores da
existência do petróleo no nosso offshore. As recentes descobertas comerciais do petróleo
e do gás nas áreas de jurisdição senegalesa ( petroleo e gás ) reforçam a nossa convicção,
dada a semelhança das estruturas/armadilhas com acumulação do óleo nas sub-bacias do
Senegal e da Guine-Bissau.

2.Acções prioritárias
a) Valorização do potencial da indústria extractiva (mineira);
b) Promoção de estudos complementares a fim e melhor conhecer as reservas de
diferentes minerais existentes no nosso território nacional;
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c) Melhoria e reforço do quadro institucional e jurídico no sector da mineração,
nomeadamente, pela elaboração da Carta de Política mineira da Guiné-Bissau, do
Regulamento do novo Código de Minas e Pedreiras, mas igualmente pelo reforço
institucional das estruturas nacionais encarregues de prospecção, pesquisa e
exploração petrolíferas por forma a adaptar o país às novas dinâmicas a nível da Bacia
do Senegal (Mauritania, Senegal, Gambia, Guine-Bissau e Guine-Conacri );
d) Criação de uma empresa mineira nacional
e) Reavaliação dos títulos mineiros a fim de promover o início da exploração dos jazigos
de fosfato de Farim e de Bauxite de Boé, até ao horizonte 2021;
f) Aceleração dos trabalhos de prospecção petrolífera (sísmica, furos etc.), estimulando
a contratação dos blocos petrolíferos a nível do Onshore, a julgar pelas ocorrências
geológicas nele constatadas;
g) Promover a formação e reciclagem dos quadros nacionais com nível e capacidades a
diferentes escalas de exigência do sector.

V.10. COMUNICAÇÃO SOCIAL
-Veículo da liberdade, da cultura da paz e espírito da cidadania1. Contexto
Não é demais sublinhar que este sector foi objecto de reformas importantes,
nomeadamente no que se refere ao quadro legal e a sua implementação, o que faz da
Guiné-Bissau, um dos países que mais respeitam a liberdade de imprensa.
Vários estudos indicaram que a comunicação social tem-se revelado de importância
capital no processo de informação e formação dos cidadãos, na promoção de valores
morais e cívicos e na mobilização do esforço colectivo para a paz, estabilidade e
consolidação da democracia e desenvolvimento na Guiné-Bissau.
Entretanto, este importante sector tem-se confrontado com enormes dificuldades, tais
como, a escassez de recursos humanos qualificados, a inexistência de um programa de formação
contínua e de superação dos profissionais do sector, a insuficiência de equipamentos e materiais,
e a falta de incentivos ao exercício da profissão, o que se reflete na baixa criatividade e
produtividade dos orgãos públicos de comunicação social.

A sustentabilidade quadro legal existente, deve acompanhar-se de uma política de
comunicação social mais dinâmica, o que requer a implementação de inovações
tecnológicas, nomeadamente no que se refere a transição do analógico para o digital da
televisão terrestre, bem como a contínua formação e reciclagem dos profissionais da
comunicação e a afectação de recurso materias adequados ao funcionamento dos orgãos
de comunicação social.
2. Acções prioritárias
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a) Definição e implementação de uma Política Nacional de Comunicação, que
deverá integrar, uma “Estratégia Nacional de Comunicação Social para o
Desenvolvimento”;
b) Finalização do processo de transição da televisão analógica a televisão digital
terrestre;
c) Efectivação da cobetura integral das emissões da televisão nacional em toda a
extensão do território nacional;
d) Adopção de um programa de formação contínua e de superação dos profissionais do
sector, a nível nacional e no quadro da cooperação regional e internacional;
e) Reestruturação e melhoria das infra-estruturas, equipamento e modernização dos orgãos
públicos de comunicação social;
f) Adopção de um estatuto remuneratório para o pessoal não administrativo da comunicação
social pública;

g) Reestruturação da ANG alargando a sua presença nas regiões (correspondentes
regionais), e fusão entre a ANG e o Jornal Nô Pintcha.

V.11. POLÍTICA EXTERNA,
GUINEENSES DO EXTERIOR

COOPERAÇÃO

INTERNACIONAL

e

-Uma política externa activa assente numa diplomacia dignificada para o
desenvolvimentoV.11.1. Política Externa e Cooperação Internacional
1.Contexto
Outrora, nos primórdios da independência nacional, a diplomacia guineense era tão
visível, como exemplar à escala africana e internacional. Aliás, uma das armas
fundamentais, e factor de sucesso da nossa luta de libertação nacional foi a diplomacia,
cuja estratégia era concebida e pilotada pelo Camarada Amílcar Cabral. A nossa história
e a contemporânea registaram marcos inesquecíveis, nomeadamente as grandes vitórias
diplomáticas conquistadas na OUA, na ONU, na OSPAAAL.
Ao longos dos tempos e , sucumbindo progressivamente aos impactos das recorrentes
instabilidades políticas, da fragilização do Estado com os impactos estruturantes em
particular no domínio da autosustentabilidade económica e financeira, a diplomacia
guineense conheceu períodos de retrocesso estrutural e de inoperacionalidade da sua
visão estratégica: problemas de definição de uma nova estratégia e da matriz de acções
que a acompanham, destacando a questão da formação e da carreira dos diplomatas,
coordenação entre serviços centrais e externos (missões diplomáticas e consulares),
capacidade institucional do Departamento do Governo encarregue das relações exteriores,
e fraca dinamismo da nossa diplomacia face as oportunidades de negócios e necessidade
de afirmação da Guiné-Bissau nos grandes espaços políticos e económicos sub-regionais,
regionais e internacionais.
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Em matéria de política externa e da cooperação internacional, e na base de várias
reflexões realizadas, nomeadamente no âmbito da IV Conferência de Embaixadores da
Guiné-Bissau, o MADEM-G15 dará prioridade as seguintes acções:
2.Acções prioritárias
a) Reforço do quadro de observância e implementação dos princípios de boa vizinhança,
de integração sub-regional na UEMOA e na CEDEAO, , de fidelidade à Carta da
União Africana, e das Nações Unidas bem como aos princípios fundadores da CPLP;
b) Consolidação e reforço das nossas relações bilaterais e multilaterais com os seus
parceiros, nomeadamente a União Europeia e outros blocos regionais da América do
Norte e Latina, da Ásia, da Federação da Rússia e dos antigos Estados da Europa de
Leste;
c) Definição de uma nova estratégia e matriz de acções a fim de reavivar a diplomacia
guineense, que priviligie:
 Uma diplomacia activa ao serviço da economia nacional, da melhoria da
credibilidade externa do país;
 A promoção da segurança sub-regional, africana e internacional;
 O respeito pelos instrumentos jurídicos internacionais, os acordos e
convenções, em particular a Declaração Universal dos Direitos Humanos.
 A cooperação Sul-sul
d) Estabelecimento de um programa de reforço das capacidades institucionais do
Ministério dos Negócios Estrangeiros e das nossas missões diplomáticas e consulares
no mundo, com especial destaque para a coordenação central-externa, e a
modernização das missões;
e) Implementação do quadro do pessoal assente no Estatuto da Carreira Diplomática;
f) Promoção do Plano Estratégico e Operacional como instrumento basilar do diálogo
técnico com os parceiros de desenvolvimento;
g) Promover a criação e o funcionamento de um dispositivo interinstitucional de
coordenação da ajuda externa com vista a reforçar a credibilidade no relacionamento
com os parceiros , e a eficácia da assistência internacional.
V.11.2. Guineenses do Exterior (Diáspora)
1. Contexto
A Guiné-Bissau caracteriza-se, entre outros e nas últimas três décadas, como um país de
emigração, na medida em que foi neste período que se registou uma vga progressiva de
emigração para destinos mais diversos em África, Europa, América do Norte e, em menor
escala para outras regiões do mundo.
Tradicionalmente, ainda na época colonial, o que é hoje o nosso país independente,
registava fluxos emigratórios, por um lado, para os países vizinhos, em particular o
Senegal e deste para a França e, por outro lado para Portugal. Actualmente, a comunidade
guineense no exterior cresceu e diversificou-se na sua composição socio-cultural e étnica
bem como a nível dos países de acolhimento.
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Por estas razões, o Estado guineense, consagra uma atenção especial às nossas
comunidades no exterior quer do ponto de vista dos seus direitos e deveres
constitucionais, quer no que se refere ao apoio à integração destas comunidades e a sua
plena participação nos esforços de desenvolvimento sócio-económico da Guiné-Bissau.
È neste contexto que, o MADEM-G15, se propõe levar a cabo as seguintes acções:
2. Acções prioritárias
a) Definição de uma política para as comunidades guineenses do exterior, no quadro
do Programa de Governo, que vise integrá-las na estratégia nacional de
desenvolvimento, logo em 2019;
b) Negociação e estabelecimento de acordos bilaterais ou multilaterais com os
países de imigração dos nos nossos concidadãos (emigrantes) em matéria de
integração, de previdência e segurança social, e de transferência de rendimentos;
c) Realização, em 2020 do recenseamento geral de todos os membros das nossas
comunidades na diáspora;
d) Promoção da criação de associações e outras organizações sociais no seio das
nossas comunidades com o objectivo de fortalecer a unidade e coesão entre os
guineenses do exterior;
e) Melhoria da capacidade institucional e de resposta dos nossos serviços
diplomáticos e consulares no exterior, no que toca a assistência consular, ao
reforço dos laços com o país de origem, bem como na promoção e integração
efectiva das nossas comunidades radicadas no exterior;
f) Alargar e requalificar a rede dos serviços consulares da Guiné-Bissau, através de
um programa de criação de Consulados Gerais e Honorários nas áreas geográficas
de maior acolhimento de comunidades guineenses;
g) Promoção de condições facilitadoras de uma maior participação da diáspora
guineense no processo de desenvolvimento sócio-económico do país, através de
estruturas administrativas, no país de origem, que facilitem as tramitações dos
assuntos administrativos, ligados à poupança, ao crédito, ao investimento e às
inciativas empresariais;
h) Criação de condições para um melhor envolvimento das missões diplomáticas e
consulares na organização do processo eleitoral nacional junto das nossas
comunidades, bem como a efectivação da sua participação em todos os actos
eleitorais e de consultas populares, sejam eles, legislativas ou presidenciais ou
referendos.
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