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O QUE É? 

É um projecto de Cooperação para o Desenvolvimento que visa dotar a 
Vila de Bambadinca de um serviço de energia eléctrica moderno, fiável 
e acessível a toda a população através de fonte de energia renovável. 

 
PARA QUEM?  

Toda a população de Bambadinca, e em particular as famílias mais 
carenciadas com dificuldade em pagar pelo actual serviço de energia. 
Comerciantes pois o custo da energia será significativamente mais 
baixo. 
Escolas, Igreja, Polícia, Quartel e todas as instituições da comunidade, 
que passam a ter a possibilidade de acesso a energia 24horas por dia. 

 
PORQUÊ? 

Porque uma grande parte da população de Bambadinca não tem acesso 
a energia eléctrica. Mesmo os que têm fazem-no apenas durante 
algumas horas por dia e com um custo muito elevado. Esta situação 
tem consequências negativas no desenvolvimento de toda a 
comunidade: o peso excessivo da energia no orçamento familiar, 
comercial e institucional, e a dificuldade das crianças em estudar no 
período nocturno contribuem para o aumento dos níveis de pobreza de 
Bambadinca. 

 
QUAIS OS OBJECTIVOS? 
O projecto pretende contribuir para a redução da pobreza, melhoria da 
qualidade de vida das população de Bambadinca e aumento do número 
de crianças que completa o ensino primário, através do acesso a 
energia eléctrica com recurso a fonte de energia solar. 

 
QUANDO? 
Outubro de 2011 a Março de 2015. 
 

 



 

 

COMO? 

ACTIVIDADES RESULTADOS 

 

 

 

 

 

Dinamizar Campanha de Consciencialização para a poupança e adesão ao 

microcrédito para aquisição do contracto de ligação à rede eléctrica

Elaborar Estudo de Práticas Segurança e Eficiência Energética

Implementar programa de sensibilização para a Segurança e Eficiência Energética

População de Bambadinca 

com acesso a Energia 

eléctrica de fonte renovável 

e economicamente acessível

Elaborar contracto de Concessão com a Direcção Geral de Energia (DGE)

Modelo de Gestão do 

Sistema Comunitário de 

Energia de Bambadinca 

(SCEB)criado e 

implementado de forma 

participativa

População de Bambadinca 

consciencializada para a 

Segurança e Eficiência 

Energética.

Definição participativa do Modelo de Gestão do SCEB

Capacitar técnica e institucionalmente a ACDB e a GGE 

Construir a Central Fotovoltaica e renovar e aumentar a rede eléctrica existente

 Realizar Assistência Técnica à Gestão, Operação e Manutenção do SCEB

Capacitar electricistas locais para boas práticas de electrificação de habitações e 

estabelecimentos comerciais



 

 

 

 

 

 

 

CONTACTOS 

TESE – Associação para o Desenvolvimento | Engenheiros Sem Fronteiras 

Antigo edifício do Western Union, Cidade Velha, Bafatá, Guiné-Bissau 

: 6155308 / 5836620 (David Afonso) | 7376291 (Ayrson Barros)  

: d.afonso@tese.org.pt | a.barros@tese.org.pt 

http://tese.org.pt 

 

 

Financiado por:   

 
UNIÃO EUROPEIA 
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