
“Bu alegria,
i nha
alegria.”

Implantar e propagar a corrente do bem é a nossa principal tarefa.
Prestar auxilio às pessoas mais desfavorecidas da Guiné-Bissau é a 

nossa finalidade.
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Fundação Ana Pereira

Rua José Carlos Schwarz – 2.ª casa do lado 
esquerdo na rua do lado direito do Edifício SITEC, 
Bairro da Ajuda, Fase 2, Caixa Postal 268, BISSAU

+245 96 686 80 81 / +245 95 627 62 62

info@fundacaoanapereira.org  

www.fundacaoanapereira.org / 
www.plataformabioksan.com 

910 156 034

250.000.000 FCFA

Conselho de Administração com 5 membros – 
Maimuna Gomes Sila, Cristina da Silva Pedreira, 
Jaílson Gomes Cuíno José da Costa, Vanessa 
Garmendia Oliveira Mendes e Vitcha Paralta Malú

Conselho de Administração, Conselho Consultivo e 
Conselho Fiscal

Maimuna Gomes Sila
Presidente do Conselho de Administração
Tel.: +245 96 605 21 07 / +245 95 513 25 10
E-mail: maimuna.sila@fundacaoanapereira.org 

Instituição particular de utilidade pública geral, 
dotada de personalidade jurídica, que se rege pelos 
seus próprios estatutos e, em tudo o que neles for 
omisso, pelas leis guineenses aplicáveis.

Caritativos, artísticos, educativos e científicos.

Por tempo indeterminado e com o início a partir da 
data da sua constituição.



A Fundação Ana Pereira

A Fundação Ana Pereira (FAP) foi criada em agosto de 2018, fruto da 

iniciativa altruísta e humanitária de Maimuna Gomes Sila e em honra dos 

feitos notáveis de sua mãe, Ana Pereira, enfermeira reconhecida pelo 

cuidado e preocupação que teve, em vida, em ajudar tantos quanto 

conseguisse de forma profissional, competente e espontânea.

Com sede em Bissau e com a intenção de inaugurar outros polos nas 

regiões, a FAP é uma instituição particular de utilidade pública geral, 

dotada de personalidade jurídica e sem fins lucrativos, com o propósito de 

apoiar os grupos mais vulneráveis da Guiné-Bissau, principalmente 

meninas e mulheres, através da promoção e do desenvolvimento de 

iniciativas de natureza social, nos domínios da beneficência e 

solidariedade, e de natureza cultural e científica, nas áreas da educação, 

saúde e justiça.

Assim, a FAP tem como intuito contribuir para a edificação de uma 

sociedade justa e equitativa, onde todas as pessoas, principalmente 

meninas e mulheres, são respeitadas e livres e podem contribuir para a 

construção de um Estado de Direito Democrático sem nunca verem 

restritos os seus direitos e liberdades fundamentais.

A FAP é gerida por um Conselho de Administração, integrando os 

seus órgãos estatutários um Conselho Consultivo e um Conselho 

Fiscal, coadjuvado ainda por um Secretário-Executivo.



Objetivos Específicos da FAP

1. Criar uma rede de 
apoio para os 
profissionais de saúde, 
através do qual se ajudarão 
as camadas mais 
desfavorecidas, sobretudo em 
consultas de ambulatório;

2. Contribuir para a melhoria no 
acesso ao conhecimento de 
meninas e mulheres carenciadas e, 
concomitantemente, para o 
incremento da qualidade de vida das 
mesmas, através da disponibilização de 
espaços sociais, educacionais e 
recreativos, bem como da construção de 
bibliotecas, a criação de livrarias e a 
promoção de cursos em formato digital;

3. Promover o respeito pelos direitos de 
meninas e mulheres;

4. Proteger meninas e mulheres e combater a 
violência de género de que são alvo;

5. Prestar apoio a alunos carenciados de escolas 
públicas que pretendam prosseguir estudos técnicos e/ou 
superiores;

6. Contribuir para a diminuição da subnutrição infantil e para 
a proteção dos cidadãos na velhice, invalidez, em todas as 
situações de falta ou escassez de meios de subsistência e, 
também, de incapacidade laboral.



Missão, Visão e Valores

Para fazer valer o seu estatuto de utilidade pública, a FAP considera 

imprescindível a conceção de estratégias e planos de ação com base num 

trio de Missão/Visão/Valores, traduzindo-o na sua valência e/ou no seu 

propósito de intervenção.

Missão:

Promoção e proteção dos direitos humanos das 
camadas mais desfavorecidas da população 
guineense, sobretudo mulheres e raparigas.

Visão:

Organização, credibilidade e presença em toda a 
extensão do território nacional, utilizando 
eficazmente os recursos disponíveis para 
contribuir para a melhoria das condições de vida 
das populações mais desfavorecidas.

Valores:
• Trabalho de Equipa;
• Integridade e honestidade;
• Desenvolvimento de parcerias;
• Transparência e prestação de contas;
• Respeito pela diversidade cultural e religiosa;
• Promoção da inovação orientada para resultados;
• Liderança na promoção e implementação da mudança.



Plataforma Bioksan

Projetos Implementados pela FAP

• Criação: março de 2020.
• Financiadores: UNFPA, UNICEF, UNDP, WFP, Grupo Banco Mundial e
   MTN em 2020; UNFPA e UNICEF, em 2021. 
• Propósito: dar resposta às mulheres e meninas vítimas de VBG,
   sobretudo durante a pandemia.
• Total de pessoas sensibilizadas:  em 2020, 139.463, de entre as quais
   77.183 meninas e mulheres nas comunidades, em 2021, 89.645, de entre
   as quais 47.025 meninas e mulheres nas comunidades e de Abril a Junho
   de 2022, 117.032, de entre as quais 60.824 meninas e mulheres nas
   comunidades ; e no ensino superior, 4.220 jovens do sexo feminino de
   um universo de 8.577 estudantes. 
• Denúncias recebidas: 43 em 2020 e 74 em 2021.
• Kits Bioksan (Dignity Kits) distribuídos: 100, a meninas vítimas de VBG
   (casamento forçado, MGF e violações sexuais).
• Formações: às Forças de Defesa, no âmbito da VBG – 59 membros
   formados.
• Palestras/Seminários: “Discussão do Impacto da pandemia na vida de
   meninas e mulheres”, para fazer face a um decreto do Governo limitativo
   dos direitos das mulheres, enquanto cidadãs.



Aanin: “a nossa voz, os nossos
sonhos, a nossa vontade...”

• Criação: outubro de 2021.
• Financiador: UNICEF. 
• Propósito: empoderamento de meninas nas
   regiões de Oio, Tombali e Bafatá.
• Pessoas sensibilizadas: 425 meninas dos 12
   aos 18 anos. 
• Formações: 16 animadoras formadas para
   empoderarem meninas.

• Criação: Maio de 2021 
• Financiador: PNUD. 
• Propósito: criar uma rede de
   profissionais que apoiam meninas e
   mulheres vítimas de violência de
   género e reduzir a discriminação
   de que são alvo 
• Formações: a 276 profissionais
   de Justiça, Educação e Saúde,
   dos quais 173 homens e 103
   mulheres, sobre VBG, nas
   regiões de Oio, Gabú,
   Bolama-Bijagós, Cacheu e
   Tombali.

RePAMM – Rede de
Profissionais que Apoiam
Mulheres e Meninas
vítimas de VGB

Projetos Implementados pela FAP



Bioksan Goes to School (“Melhoria da Saúde
Juvenil para o Aproveitamento do Dividendo
Demográfico”)

Projetos Implementados pela FAP

• Criação: abril 2022.

• Financiador: UNFPA através do Fundo do Governo Italiano. 

• Propósito: sensibilização, nos estabelecimentos de ensino básico e no

   quadro do projeto da Plataforma Bioksan, sobre casamento infantil,

   gravidez na adolescência, práticas nefastas, VBG e combate aos estigmas

   associados à menstruação, nas regiões de Bafatá, Gabú e Setor

   Autónomo de Bissau.

• Pessoas sensibilizadas (de Abril a junho de 2022): 23.951 jovens,

   em todas as escolas beneficiadas de Bafatá, Gabú e Bissau.

• Formações: a 8 jovens, 4 meninas e 4 rapazes (2 em Bafatá, 2 em Gabú e

   4 em Bissau), para promoverem ações de sensibilização junto das 8

   escolas beneficiárias deste projeto.



Vox Juvenil

Projetos Implementados pela FAP

• Criação: abril 2022.

• Financiador: UNFPA através do Fundo do Governo Italiano. 

• Propósito: despertar nos jovens a vontade de e o compromisso para

   mudarem comportamentos sociais estigmatizados nas suas

   comunidades, através de um concurso sobre os direitos humanos e sobre

   as temáticas relativas ao casamento infantil, à gravidez na adolescência,

   às práticas nefastas, à VBG e ao combate aos estigmas associados à

   menstruação.

• Participação: 1.395 jovens, dos quais foram escolhidos 600.

   300 de cada sexo e 200 em cada região, número este que será reduzido para

   60 numa outra fase do concurso (30 igualmente de cada sexo, e 20 por

   região).



+245 966868081  //  +245 956276262
info@fundacaoanapereira.org

Bairro da Ajuda Fase 2 - Rua José Carlos Schwarz
Edifício SITEC, n.º 245, R/C Sala 109

Bissau, Guiné-Bissau
C.P. 268 BISSAU

www.fundacaoanapereira.org


