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Comunicado de Imprensa Publicação imediata 

BAD aprova 12 milhões de dólares para o Projecto de Reforço das 
Competências Administrativas na Guiné-Bissau  
 
Tunes, Tunísia, 15 de Julho de 2009 – A Guiné-Bissau vai receber uma subvenção no 
valor de 12,10 milhões de dólares, equivalente a 7,8 milhões de Unidades de Conta (UC)*, 
para financiar o Projecto de Reforço das Competências Administrativas no país. A 
subvenção foi aprovada pelo Conselho de Administração do Banco Africano de 
Desenvolvimento (BAD) nesta quarta-feira em Tunes.  
 
O projecto foi concebido para melhorar a oferta, as condições e a qualidade da formação 
profissional na área administrativa; apoiar o reforço das competências nos domínios 
económico, financeiro e administrativo do governo; bem como assegurar a informatização 
do sistema de gestão de contratos públicos.  
 
Os principais resultados esperados são a criação e o apoio à Escola Nacional de 
Administração (ENA), a melhoria do desempenho económico e financeiro da administração 
pública, bem como a gestão de projectos e seguimento.  
 
O projecto vai ajudar resolver o problema de competências inadequadas que afecta a 
prestação dos serviços públicos. A baixa qualificação dos trabalhadores, a falta de um plano 
geral de competências, os salários baixos e a fraca liderança em vários níveis, estão entre os 
desafios a enfrentar.  
 
O projecto de reforço das competências administrativas foi baseado no Documento de 
Estratégia para a Redução da Pobreza (DENARP), que visa efectuar o reforço das 
capacidades institucionais e de governação na área da administração pública. Foram 
utilizados igualmente o Programa Nacional para a Boa Governança (PNPG), elaborado pelo 
governo nacional para implementar as acções prioritárias; e o pilar "Reforço da Boa 
Governação" 2005-2009 do Documento Estratégico do País, que é um instrumento 
operacional. O projecto dará ao governo a possibilidade de treinar todos os funcionários 
públicos, bem como de recrutar novos quadros de modo mais competitivo.  
 
O projecto terá uma cobertura nacional, pois o ENA deverá admitir funcionários públicos e 
outros interessados, sem distinção, desde que queiram adquirir competências na área da 
administração. As competências a serem adquiridas pelo ENA vão ajudar a gradualmente 
melhorar o desempenho do governo, reforçar a sua presença e controlo na gestão dos bens 
públicos, promovendo simultaneamente uma base mais alargada para a participação do 
povo na criação da riqueza. Por conseguinte, toda a população da Guiné-Bissau irá 
beneficiar do projecto.  
 
O projecto está estimado em 7,80 milhões de UC (5,95 bilhões de FCFA em Fevereiro de 
2009). O FAD irá cobrir a totalidade dos custos do projecto. 
 
* 1 UC (Unidades de Conta) = 1,55223 US$ a 15/07/2009  
 


