Bolsa de Estudo
Projecto Bolsa de Estudo para as crianças e jovens de Guiné – Bissau
(Safim - Bissaquel).

Introdução

A Guiné - Bissau é um país lusófono situado na costa Ocidental da África, limitado ao norte
pelo Senegal e ao sul pelo Guiné – Conacri, com uma extensão de 36.125 km² e uma taxa de
analfabetismo a rondar 60% da população.
É de salientar que hoje em dia, a educação é extremamente importante para o
desenvolvimento socioeconómico de qualquer país, para atingir o tal objetivo seria bom que
todos se unissem nesta luta tão árdua. Este facto motivou-nos bastante a elaborar este
programa / projeto de apoio a Educação das crianças carenciadas.
Esta iniciativa é criada pensando nas dificuldades que os pais e encarregados das crianças
enfrentam. Algumas delas desistem logo no ensino básico e secundário, e outros após
ensino complementar, pois carecem de apoios financeiros para continuar os seus estudos.

Justificação

A razão desta iniciativa, por um lado, tem a ver com a dificuldade económica e financeira dos
pais e encarregados da educação em investir na educação dos filhos, e por outro lado, os pais
não estão bem sensibilizados sobre a importância da educação para futuro.
Muitos deles (os pais) dão mais valor aos trabalhos domésticos, a cultura e a tradição. Poupam
dinheiro exclusivamente para as cerimónias rituais das suas etnias. Achamos por bem que, o
facto dos pais e encarregados da educação desconhecem o valor da Educação, as crianças não
devem continuar a sofrer. Por isso, pensamos que urge necessidade de bater as portas com
vista a minimizar dificuldades das mesmas. O maior número dessas crianças demonstra a
vontade de estudar com vista a atingir os sonhos almejados (ser homem formado). A camada
mais vulnerável são meninas que acabam por ser submetidas ao casamento precoce antes de
terminar o ensino secundário.
Nos últimos anos temos recebido solicitações por parte dos alunos em termos de pagamento
da escola (propinas) e compra dos materiais escolares. Desta forma, julgamos que há toda
necessidade de lhes ajudarem de forma a garantir um futuro melhor.

A nossa intenção é dar oportunidade às crianças, jovens desfavorecidas (os), sem meios
financeiros para suportar os estudos, alimentação, transporte e seguro sanitário de
primária ate finalizar a universidade.
A maioria das crianças e dos jovens em nosso país vive numa situação sem um futuro
preparado, devido às carências dos pais, famílias que vivem com menos de 1€ por dia, da
agricultura tradicional e, em difíceis situações.
Algumas crianças, assim como também jovens têm os pais que são funcionários públicos, mas
que não recebem seus salários no final do mês, e a maior preocupação dos pais é garantir
primeiro o almoço quotidiano sem pensar no pequeno-almoço e jantar e, só depois é que
pensam nos estudos dos filhos.
Para além disso, o sistema educacional em Guiné - Bissau é muito deficiente, com a falta de
qualidade do ensino, sobretudo nas escolas públicas onde, assolada pelas ondas de greves
constantes, o Estado já não tem a capacidade de controlar o ensino. Em tudo isso, quem mais
sofre é a população rural.
Hoje em dia, são as comunidades é que estão tomando conta das escolas públicas, chamadas
de autogestão para poderem manter seus filhos na escola. Sendo a maioria delas
administradas pelos Missionários.
A escola é do Estado (edificio / pavilhão) mas como não consegue mantê-la sem greves, a
comunidade local acaba por assumi-la através de uma contribuição por cada aluno para
assegurar o quotidiano dos professores. Desta forma, evita-se a greve dos professores, mas
também aqueles que os pais não têm meios financeiros, acabam ficando em casa e muitas das
vezes entram nos vícios, como exemplo: vinhos, drogas, furtos, outros.
A nossa região (Biombo / Safim), não se encontra longe destas realidades funestas, sobretudo
porque fica próximo (entrada e saída) da capital (15 km), onde a maioria das famílias vive da
Castanha de cajú e de agricultura tradicional, e tem dificuldades enormes para manter seus
filhos na escola. Para além disso, não conseguem garantir alimentação diária, porque é uma
família numerosa.
Em tudo isso que descrevemos a importância de apoiar financeiramente os estudos de uma
criança em Safim / Bissaquel contribuirá primeiro para salvar uma vida, construir uma
sociedade melhor, garantir a educação desta criança ou jovem e, enfim, combater contra
estas situações desfavorecidas das crianças e dos jovens.
Esta é uma iniciativa dos Missionários do Preciosíssimo Sangue e da comunidade local, com o
intuito de mobilizar a Comunidade Ibérica (portuguesa e espanhola) para apoiar o trabalho
com os alunos (crianças e jovens) em Safim / Bissaquel.
Todo apoio, não importa a ordem, agirá como um efeito multiplicador sobre os projetos que
já estão sendo executados em Safim / Bissaquel.
A operacionalização destes apoios está sob a responsabilidade do Missionário do
Preciosíssimo Sangue na Guiné – Bissau: Pe. Lima da Silva, C.PP. S.

Objetivo Geral

Através das nossas estratégias pretendemos implementar esta iniciativa de curto médio e
longo prazo, apoiar a educação e formação dos menores, evitando-lhes das práticas que
comprometem os seus futuros. Apoiar as crianças, seguir e formar. Tudo isso será feito na base
de um trabalho sério com fortes critérios de seguimento (isto, é quem reprovar perde
oportunidade).

Atividades

Apoiar a educação das crianças, seguir, orientar e formar.

Estratégia

A nossa estratégia é apoiar a educação, formação das crianças, sensibilizar os pais e
encarregados das crianças sobre a importância da educação para o futuro.

Localização

O presente projeto localiza-se em Guiné – Bissau, sector de Safim, a 15 quilómetros de cidade
de Bissau.

Resultados esperado

Esperamos o progresso e bem-estar no futuro destas crianças; Esperamos um aproveitamento
aceitável por parte dos beneficiários deste programa.

O Grupo alvo

O nosso grupo alvo são as crianças carenciadas do sector de Safim.

Seguimento e Avaliação

Vamos criar uma equipa de seguimento de avaliação das crianças durante os seus percursos
estudantis; Iremos seguir os beneficiários até a formação universitária, ou formação
profissional, como cursos de mecânica, carpintaria, eletricidade, agricultura, construção
civil...

“Si bu djuda un mininu na bai pa escola, bu djuda na kumpu un sociedadi mindjor”
“Se você ajuda uma criança a ir para escola, você ajuda a construir uma sociedade melhor”

