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AGENDA

10:05 às 10:30 – Apresentação do Relatório Anual

11:30 – Encerramento 

10:30 às 10:45 – Apresentação das 
Perspectivas para o ano 2021

10:45 às 11:15 – Sessão de Esclarecimentos



OBJECTIVOS
DO ANO FAP

2020

Objetivo geral

Lutar contra todas as formas de 

violência e discriminação 

cometidas contra mulheres e 

crianças durante a pandemia da 

Covid-19.

Objectivos específicos

Informar todas as meninas e mulheres, através de mensagens,

programas de rádio, televisão, telefone e redes sociais, de que não

estão esquecidas nem a serem deixadas para trás, revelando-lhes

mecanismos de resposta para combater a crescente onda de violência a

que podem estar sujeitas;

1.

2.
Divulgar websites com informações sobre saúde sexual e

reprodutiva, bem como formações online gratuitas, por forma a
colmatar a ausência das crianças e adolescentes da escola devido
ao confinamento obrigatório;



OBJECTIVOS
DO ANO FAP

2020

Objetivo geral

Objectivos específicos

Prestar assistência médica, psicossocial e jurídica às vítimas de VBG (na

1ª fase, online ou por telefone);3.

4.
Promover sessões de sensibilização, pressão e ativismo online, via rádio

e presencialmente;
Lutar contra todas as formas de 

violência e discriminação 

cometidas contra mulheres e 

crianças durante a pandemia da 

Covid-19.

5.

Incentivar a comunidade para a cultura de denúncia de práticas

nefastas à saúde e direitos humanos de mulheres e crianças.



Concurso Mestre de Covid-19 e de 
Protecção dos Direitos de Meninas e 
Mulheres

ACTIVIDADES 
REALIZADAS

Actividade I



Plataforma Bioksan

ACTIVIDADES 
REALIZADAS

Actividade II



Inquérito a profissionais de educação, 
saúde e justiça sobre MGF, 
casamentos infantis e violação sexual

ACTIVIDADES 
REALIZADAS

Actividade III



Actividade I

• Participaram?• Objectivo?

• Público
alvo?

• Quando?

15 a 29 
Junho

Jovens 15 
aos 25 anos

1334

Informar Educar
para prevenção
COVID-19 e 
Direitos das 
Meninas e 
Mulheres

Concurso Mestre de Covid-19 e de Protecção 
dos Direitos de Meninas e Mulheres



1. Elaboração e aprovação 
de 500 questões e 
respectivas respostas

2. Divulgação das perguntas no:
_ Facebook Guiné - Fundação Ana Pereira 
e MTN Guiné-Bissau
_ Rádios: Capital e Rádio Comunitária da 
Região de Tombali

3. Seguimento e registos 
dos/as participantes que 
responderam às questões

4. Selecção dos/as 
vencedores/as

5. Atribuição de prémios aos/as jovens 
vencedores/as do concurso, no valor de 
5.000 FCFA, e;

6. Pagamento por Mobile 
Money

Premiados/as – 1000 jovens
(427 do sexo feminino) = 42,7%

Actividade I Metodologia



• Prevenção da VBG durante a COVID-19

Actividade II Plataforma Bioksan

Acções de 
sensibilização sobre: • Saúde sexual e reprodutiva

• Leis que punem a prática da violência 
doméstica e outras 



Actividade II Plataforma Bioksan

Formação de 75 
ASPF´s em parceria com 
RENLUV, CNAPN, CNJ, 
RENAJ, RENAJELF, AMOR-
A-TPV e AHJUSVIP)

• 26 nas regiões

• 49 no SAB



Produção e 
realização de 
15 programas 
radiofónicos 
«Fala di
Bioksan»

Actividade II Plataforma Bioksan

Produção e 
divulgação de 
12 vídeos de 
sensibilização 
da Bioksan, 
em desenhos 
animados

Divulgação 
dos vídeos de 
sensibilização 
da Bioksan no 
Ecrã da Chapa 
de Bissau



Actividade II Plataforma Bioksan

Produção e disseminação nas rádios comunitárias de 5
spots publicitários relativos às principais práticas
nefastas à saúde da mulher e criança;

Criação do website da Plataforma Bioksan –
www.plataformabioksan.com

Criação e produção da música «Bioksan» de autoria
do músico Eric Daro;

http://www.plataformabioksan.com/


Produção e disseminação de 5 panfletos informativos e 15 
posters ilustrativos para as redes sociais sobre as práticas 
nefastas cometidas contra meninas e mulheres e as medidas 
necessárias na luta contra a COVID-19

Actividade II Plataforma Bioksan



15 Posters



Actividade II Plataforma Bioksan

Confeção e distribuição de 5.000 máscaras protetoras no quadro 
da prevenção da COVID-19;

Aquisição de 35 tablets para recolha de dados no terreno pelos 
ASPFs;

Human
Interest
Story



Fact Sheet



Actividade II Plataforma Bioksan

Recolha e atualização, através de formulários de sensibilização
previamente elaborados, de dados sobre as pessoas
informadas/sensibilizadas para a necessidade de se lutar contra a
VBG e de se prevenir a Covid-19.



Quadro resumo e gráfico com os dados de sensibilização

Actividade II Plataforma Bioksan



Actividade II Plataforma Bioksan

Criação e gestão de linhas telefónicas (Orange e MTN) no sentido
de se receberem as denúncias na voz das mulheres vítimas de
VBG, com o posterior encaminhamento dos casos às autoridades
competentes (nomeadamente Polícia Judiciária ou de Ordem
Pública).

Que se saliente que, até 31 de outubro, foram registadas 

46 denúncias de casos de VBG pelos ASPFs da Plataforma 
Bioksan.



Actividade II Plataforma Bioksan



Actividade II Plataforma Bioksan



Actividade II Plataforma Bioksan



Actividade III Inquérito a profissionais de educação, saúde e justiça 
sobre MGF, casamentos infantis e violação sexual

27 e 28 de Novembro de 2020• Dias da formação

• Inquiridores/as

• Período de 
recolha de dados

• Nº de 
questionários
preenchidos

1 a 20 de dezembro de 2020

16 pessoas (7 no SAB e 9 nas regiões)

1016, superaram em 8% os previstos na
amostra - 940 estimados. 



Actividade III Inquérito a profissionais de educação, saúde e justiça 
sobre MGF, casamentos infantis e violação sexual

Inquérito realizado também junto das autoridades

locais a nível de todas as 8 Regiões do país (Tombali,

Quinará, Oio, Biombo, Bolama/Bijagós, Bafatá, Gabú,

Cacheu) e do Sector Autónomo de Bissau (SAB).

Inquérito realizado junto dos 

profissionais de Saúde, 

Educação, Justiça



Actividade III Inquérito a profissionais de educação, saúde e justiça 
sobre MGF, casamentos infantis e violação sexual

Foram inquiridos, a nível nacional, 1016 profissionais

351 do sexo

feminino

65,5%

665 do sexo

masculino

34,5%



Actividade III Inquérito a profissionais de educação, saúde e justiça 
sobre MGF, casamentos infantis e violação sexual



Actividade III Inquérito a profissionais de educação, saúde e justiça 
sobre MGF, casamentos infantis e violação sexual



RESULTADOS  
ALCANÇADOS

FACE AOS OBJECTIVOS

Informadas e sensibilizadas, pelo 
menos, um total de 139.436 
pessoas em todo o território 
nacional, dos 72.566 meninas e 
mulheres

1.
Divulgados mais de 50 websites 
com informações sobre saúde 
sexual e reprodutiva, bem como 
formações online gratuitas, por 
forma a colmatar a ausência das 
crianças e adolescentes da escola 
devido ao confinamento 
obrigatório

2. 3.
Prestada assistência médica, 
psicossocial e jurídica a mais de 
45 vítimas de VBG (na 1ª fase, 
online ou por telefone)



RESULTADOS  
ALCANÇADOS

FACE AOS OBJECTIVOS

Promovidas mais de  15 sessões 
de sensibilização, pressão e 
ativismo online, via rádio e 
presencialmente

4. 5.
Incentivadas mais 200 
comunidades para a cultura de 
denúncia de práticas nefastas à 
saúde e direitos humanos de 
mulheres e crianças



Dar continuidade às actividade de sensibilização feitas junto da 
população de todas as regiões através dos ASPFs da Plataforma 
Bioksan, nomeadamente com as actividades que se seguem:

PERSPECTIVAS
PARA O ANO DE 2021

• Reforço de 
capacidade 
dos ASPF´s

• Produção do 
programa 
radiofónico 
Fala di Bioksan

• Produção de 
panfletos 
informativos

• Aquisição de 
Kits da Bioksan 
(Dignity Kits)

• Divulgação 
dos vídeos de 
sensibilização 
na TGB

• Manutenção 
permanente do 
site da 
Plataforma



PERSPECTIVAS
PARA O ANO DE 2021

• Aquisição de um carro tipo Toca Toca

equipado  para servir de Consultório Médico

Itinerante   da Bioksan

• Deslocação de facilitadores/as para 4 regiões

Levar a Bioksan às comunidades:

• Consultas de Planeamento Familiar dentro do carro

• Sessões de sensibilização com questionários



PERSPECTIVAS
PARA O ANO DE 2021

Djumbai de Meninas e Jovens Adolescentes sobre SSR, VGB, PF, etc:

• Sessões interactivas com meninas para aferir 
a percepção delas sobre certas temáticas 
consideradas tabus, tais como <Tababa>

• Deslocação de facilitadores/as para 3 
regiões (3 sectores em cada)

Reforço de Capacidade das Forças de Defesa e Segurança 
no domínio de VBG



CONCLUSÕES

É bem verdade que o ano 2020 obrigou-nos a lidar com uma situação para a
qual ninguém estava preparado.
E é mais que certo também que as adversidades irão persistir ainda por um
longo tempo.
Por isso, neste ano de 2021, a Fundação Ana Pereira pretende tirar ilações dos
erros passados, consolidar os ganhos até então obtidos e inovar sempre com a
perspectiva de potenciar e superar os desafios de “não deixar ninguém para
trás”, porque para cada menina e mulher, direitos!



Comentários sobre o Relatório ?

→ Se preferir poderá enviarmos as suas observações por e-mail



Recomendações sobre as Perspectivas
Para o ano 2021?

→ Se preferir poderá enviarmos as suas observações por e-mail



A FAP agradece todas entidades parceiras como RENLUV, CNAPN, CNJ, RENAJ,

RENAJELF, P&D Factor e SSTENE, com quem pode contar com o seu know how e sua

experiência no terreno.

E igualmente expressar gratidão aos parceiros técnico-financeiros, a saber: UNFPA,

UNICEF, PNUD/PBF, PAM e Grupo Banco Mundial.

Agradecimentos
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Muito obrigada pela vossa atenção!

Fim!


