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UUNNIIOOGGBBIISS  BBoolleettiimm     

Gabinete Integrado das Nações Unidas para a Consoli dação da Paz na Guiné-Bissau  
 
 
Nações Unidas e União Africana reiteram apoio à Guiné-Bissau  

 

 
Os membros da missão na audiência com o Presidente da Guiné-Bissau, Malam Bacai Sanhá.  
Foto: UNIOGBIS/V. Monteiro 

 
Uma missão conjunta das Nações Unidas e da União Africana (UA) esteve em 
Bissau a 23 de Fevereiro para inteirar-se da situação da Guiné-Bissau e 
manifestar a sua solidariedade para com o país. Ramtane Lamamra, Comissário 
para a paz e estabilidade da UA, Said Djinnit, Representante Especial do 
Secretário-Geral para a África Ocidental, acompanhados por Joseph Mutaboba, 
Representante Especial do Secretário-Geral na Guiné-Bissau, tiveram encontros 
com as autoridades guineenses e com diplomatas em Bissau. Como sublinharam, 
a CEDEAO, a UA e as Nações Unidas vêm trabalhando de forma estreita para 
resolver os problemas na região oeste-africana, nomeadamente na Guiné-Bissau. 
 
 
 
 
 
 

O último relatório do Secretário-Geral sobre a Guiné-Bissau estará no centro da  
reunião do Conselho de Segurança dedicada ao país, no dia 5 de Março. Joseph 
Mutaboba, Representante Especial do Secretário-Geral, informará o Conselho sobre 
os últimos desenvolvimentos na Guiné-Bissau. 
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Adoptada revisão do Quadro Adoptada revisão do Quadro Adoptada revisão do Quadro Adoptada revisão do Quadro EEEEstratégico stratégico stratégico stratégico de de de de CCCConsolidação onsolidação onsolidação onsolidação da da da da PPPPazazazaz  
 
A Comissão de Consolidação da Paz (PBC) 
aprovou no decurso deste mês, as 
conclusões e recomendações da revisão do 
Quadro Estratégico para a Consolidação da 
Paz na Guiné-Bissau, que reconhece os 
progressos alcançados e fixa as futuras 
intervenções. “Há ainda um caminho longo 
a percorrer, mas sabemos quais são as 
prioridades e devemos actuar”, disse a 
presidente da Configuração Específica para 
a Guiné-Bissau da Comissão de 
Consolidação da Paz (PBC), a Embaixadora 
Maria Luiza Ribeiro Viotti (Representante 
Permanente do Brasil nas Nações Unidas) 
durante um encontro em Nova Iorque. 
Joseph Mutaboba, Representante Especial 
do Secretário-Geral, e Adelino Mano Queta, 
ministro guineense dos Negócios 
Estrangeiros, participaram no referido 
encontro a partir de Bissau através de vídeo-
conferência. 
 
Relativamente aos financiamentos dos 
projectos em curso do Fundo para a 
Consolidação da Paz (PBF), cerca de 47% 
da primeira tranche foram já desembolsados, 
mas atrasos na implementação de alguns 
projectos, como os da reabilitação das 
prisões e das casernas, impediram, até agora, 

um desembolso total. Um quadro do 
gabinete de apoio da Consolidação da Paz, 
da secção do PBF, deslocou-se recentemente 
a Bissau para discutir o processo de anúncio 
de uma segunda tranche e apoiar a equipa 
local do PBC com vista ao seu desembolso. 
Uma delegação da Configuração Específica 
para a Guiné-Bissau da Comissão de 
Consolidação da Paz (PBC), encabeçada 
pela embaixadora Regina Maria Cordeiro 
Dunlop, representante permanente adjunta 
do Brasil nas Nações Unidas, em 
representação da presidente da configuração, 
esteve em Bissau entre 18 a 20 de Janeiro. O 
objectivo da visita foi o de reiterar o 
engajamento com o governo guineense e os 
principais parceiros nacionais e 
internacionais, analisar os avanços  
registados na implementação do Quadro 
Estratégico para a Consolidação da Paz, 
confirmar as prioridades identificadas para 
as futuras intervenções com base nas 
conclusões e recomendações da revisão e 
trocar ideias sobre possíveis áreas que o 
PBF poderá financiar através de uma 
segunda tranche do PBF atribuída ao país. 
(Fonte: DPI)  

 

Nações Unidas Nações Unidas Nações Unidas Nações Unidas redefinem redefinem redefinem redefinem prioridades para Guinéprioridades para Guinéprioridades para Guinéprioridades para Guiné----Bissau Bissau Bissau Bissau     

A presença integrada das Nações Unidas na 
Guiné-Bissau concentrará e juntará os seus 
esforços à volta de quatro objectivos 
prioritários: “Governação e Democracia”, 
“Reforma do Sector de Defesa e 
Segurança”, “Crescimento Económico” e 
“Fornecimento de serviços básicos aos 
grupos vulneráveis”. A determinação das 
prioridades das Nações Unidas na Guiné-
Bissau foi o objectivo do primeiro retiro 
estratégico entre a equipa das Nações 
Unidas e do Gabinete Integrado para a 
Consolidação da Paz na Guiné-Bissau 

(UNIOGBIS), realizado entre 3 e 5 de 
Fevereiro.  
Segundo o Representante Especial do 
Secretário-Geral e Chefe do UNIOGBIS, 
Joseph Mutaboba, “temos uma janela de 
oportunidade para fazer uma diferença 
marcante na vida dos cidadãos guineenses e 
procurar reforçar a estabilidade política e 
segurança do país”. Por sua vez, a 
Coordenadora Residente das Nações Unidas, 
Giuseppina Mazza sublinhou que 2010 
“abrirá um ciclo de estabilidade, 
crescimento económico e desenvolvimento 
humano”.  
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Guiné-Bissau já tem plano de acção para a implementação da Resolução 1325 
 
A Guiné-Bissau adoptou no dia 25 de 
Fevereiro, o seu Plano Nacional de 
Acção para a Implementação da 
Resolução 1325 do Conselho de 
Segurança, após um longo processo de 
consulta inclusiva, apoiado pelas Nações 
Unidas, entre as autoridades e a 
sociedade civil. O plano será 
oficialmente lançado pelo Governo a 8 
de Março, Dia Internacional da Mulher, 
numa sessão especial da Assembleia 
Nacional Popular. Um dos pontos em 

destaque deste plano prende-se com o 
engajamento em colaborar com o 
UNIOGBIS para a formação de 
militares, polícias e outras forças de 
segurança na área da protecção dos 
direitos das mulheres, introdução da 
questão da igualdade de género nos seus 
mandatos e implementação de 
programas de desarmamento e de 
redução das despesas militares 
excessivas. 

  
UNODC forma técnicos para combater criminalidade económica e financeira   
 
O Escritório das Nações Unidas contra a 
Droga e o Crime Organizado (UNODC) 
levou a cabo uma atelier de formação de  
três semanas (1 a 19 de Fevereiro de 
2010) sobre o combate à criminalidade 
económica e financeira. A formação 
inseriu-se no projecto regional “Reforço 
das capacidades de aplicação da lei no 
combate ao tráfico de droga em alguns 
países da África Ocidental” (Senegal, 
Mali e Serra Leoa também estão 
contemplados) bem como no Plano de 
Acção Regional da CEDEAO de luta 
contra o tráfico ilícito de drogas, o crime 

organizado e o abuso de drogas na 
África Ocidental. Dirigido por 
especialistas da Guardia di Finanza de 
Itália, a formação contemplou 
representantes da Procuradoria Geral da 
República, da Polícia Judiciíria e do 
CENTIF. No final da formação foram 
entregues 25 computadores à 
Procuradoria e ao CENTIF (futura 
Unidade de investigação financeira – 
UIF – que terá a seu cargo a inspecção e 
investigação de transacções financeiras 
consideradas duvidosas, de forma a 
prevenir o branqueamento de capitais). 

 
Chefes das missões das Nações Unidas na África Ocidental reunidos em Dakar  
 
Os Representantes Especiais do 
Secretário-Geral e Chefes das missões 
das Nações Unidas na África Ocidental 
realizaram o seu 18.º encontro de alto 
nível em Dakar, a 25 de Fevereiro. Os 
chefes da UNMIL (Libéria), UNOCI 
(Costa do Marfim), UNIPSIL (Serra 
Leoa), UNIOGBIS (Guiné-Bissau) e 

UNOWA (África Ocidental) analisaram 
a situação nas diferentes missões e 
debruçaram-se sobre temas como a 
mulher, a paz e a  segurança na região e 
a implementação da iniciativa WACI 
(Iniciativa para a Costa Oeste-africana 
para o combate ao tráfico de droga). 
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