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Contexto - Realizações e Projetos  UE Guiné-

Bissau nos últimos anos

Facilidade  Energia- Anos 2011-2017

➢ Central híbrida PV e mini-rede em Bambadinca (312 kW)

➢ Sistemas Fotovoltaicos individuais (SHS) na zona de Gabú

➢ Apoio ao desenvolvimento das energias renováveis  nas zonas 
rurais do distrito de Bissorã

➢ Central PV mini-rede em Contuboel (100  kW)

Outros projetos no setor Agua e solar PV terminados

➢ Programa  UE PASA-idraulica rural solar (2011-2016) 

➢ Programa UE -UNICEF WASH (2011-2015)

➢ Reabilitacao rede idrica cidade Bafata (2012-2017) 
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Algumas lições aprendidas
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➢ Melhorar a ligação e o seguimento dos projectos anteriores e 
preferir as reabilitações respeito as novas construções, 
sobretudo no setor agua

➢ Necessidade de consolidar a sensibilização e consciência 
cívica das comunidades (dereitos e deveres, principio 
consumidor- pagador)

➢ Confirmação do fotovoltaico como fonte de energia 
preferencial para o contexto rural da Guiné-Bissau

➢ Falta de recursos financeiros e humanos das instituições 

públicas setoriais a nível local e nacional

➢ Importância de implementar um projeto integrado agua e 

energia para uma melhor resposta as necessidades das 

comunidades rurais

➢ Ausência de modelos sustentáveis para a  concessão ou 

delegação de gestão destes serviços públicos
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Novo Programa UE FED - PRO-GB  

Componente Agua e Energia

Objetivo Geral  

Melhoria sustentável das condições de vida das populações rurais e 

centros secundários na República da Guiné-Bissau, aumentando o 

acesso a serviços de agua e eletricidade

Objetivos  Especificos

1. Implementação de um quadro de regulação nacional 

para a provisão e gestão descentralizada dos serviços 

de água e eletricidade

2. Reabilitação e nova realização  de  infra-estruturas  de 

água potável e eletricidade

3. Melhoramento das condições de higiene das aldeias rurais

Montante: 9 milhões EUR

Duração: 5 anos (2019-2024)


