GUINEA BISSAU

DESCRIPCIÓ DEL PAÍS
Guinea Bissau limita amb el Senegal, Guinea Conakry i l’oceà Atlàntic.
Població: 1,8 milions d’habitants
Renta per càpita: 590 euros
Esperança de vida: 57,8 anys
Índex de Desenvolupament Humà: posició 175
Capital: Bissau
Divisió territorial: està dividida en un sector autònom (Bissau) i vuit regions, que al seu torn es divideixen
en sectors
Idioma: portuguès i crioll, així com altres llengües tribals
Moneda: franc CFA (franc de la comunitat financera africana)

PRINCIPALS REPTES I ANÀLISI DE LA SITUACIÓ
Sis de cada deu habitants és menor de 25 anys i el 57,5% de la població viu en àrees rurals, on els ingressos
procedeixen principalment de la producció d’anacards.
A l’abril del 2018 el país es va veure afectat per una intensa onada de calor, quan els anacards havien florit:
les flors es van assecar i la collita i l’exportació va disminuir un 14% respecte a l’any anterior.
El 2018 es va caracteritzar per altres tres grans factors: el nomenament d’un nou primer ministre, el cinquè
des del 2015, i la inestabilitat en el subministrament d’electricitat i aigua a la capital, així com per les vagues
protagonitzades per personal d’educació, salut i transport.

EL NOSTRE SOCI LOCAL
www.adpp-gb.org
Ajuda de Desenvolvimento de Povo para Povo (ADPP) Guinea-Bissau va iniciar-hi l’activitat al 1981.
En 2018 va gestionar projectes en els següents àmbits:
• Educació
• Agricultura i desenvolupament rural
• Salut i malalties contagioses
• Desenvolupament comunitari
El nombre de beneficiaris dels projectes va ascendir a 240.000 persones. D’altra banda, 360.000 persones
es van beneficiar de la venda de roba de segona mà procedent d’Europa, a preus assequibles i de qualitat.

INDICADORS D´ACOMPLIMENT PER SECTORS D´ACTIVITAT - 2018
Educació

Agricultura i desenvolupament rural

40 estudiants s’han graduat a l’Escola de Formació
Docent (Det Noedvendige Seminarium en danès)
i estan preparats per a ensenyar a les escoles
comunitàries de Guinea Bissau.

En els Clubs d’Agricultors (Farmers Club) a la
regió d’Oio, 31 comunitats van treballar en el
processament i comercialització d’anacards. En la
planta de producció, que ha estat certificada per
a processar-hi anacards orgànics, es va instal·lar
la maquinària per a processar-los (al desembre va
rebre 50.154 tones d’anacards crus) i es va arribar a
un acord per a vendre els fruits a una empresa.

L’Escola Vocacional, que va finalitzar l’any amb
un total acumulat de 1.584 graduats, va ampliarse amb un nou edifici amb 32 llits i va crear un
pla d’estudis avançat en els àmbits d’electricitat i
energia solar.
Es va construir un nou taller per a mecànics per a
oferir el nou programa de reparació de motocicletes
i mecanització agrícola.
Al 2018 es van altres programes: confecció i
informàtica.

Desenvolupament Comunitari
En el marc del Youth in Action Culture, 239 joves van
rebre un certificat. Actualment, el projecte Ajuda a
la Infància (Child Aid) compta amb 581 joves (284
nois i 297 noies) que participen en les activitats que
s’organitzen en els 23 clubs juvenils: en cuina, dansa,
cant, teatre, escultura, pintura i confecció.
Hi ha dos centres culturals en funcionament, un
tercer en construcció i està en projecte un quart.

Es va reconstruir i va habilitar un edifici per a
capacitar a 200 pagesos locals.

Salut i malalties contagioses
El projecte Community-Led Total Sanitation s’ha
aplicat a 31 poblets, on s’hi ha creat grups per a
assegurar-hi el proveïment d’aigua i el funcionament
de latrines. Cinc d’ells han declarat l’eliminació de la
defecació a l’aire lliure.
El programa de voluntaris sanitaris ha capacitat a
persones en 190 poblets i ha aconseguit la xifra de
62.685 beneficiaris gràcies a les campanyes sobre
malalties que es poden preveure.
S’han realitzat campanyes d’informació sobre el zika
i la febre groga en cinc regions; es va aconseguir
mobilitzar a 15 dones per a operar-se de la fístula
obstètrica i es van dur a terme 8.955 visites porta a
porta.

