
ESPAÇOS REGIONAIS DE 
DIÁLOGO PARA PAZ

Resposta a uma necessidade de diálogo e 
apropriação local

Os 10 Espaços Regionais de Diálogo (ERD) foram 
criados pela Voz di Paz em 2007 para enraizar diálogo 
inclusivo e apropriado pela população á nível local, 
criando deste modo condições favoráveis para uma paz 
durável. Os ERD funcionam como representantes da 
Voz di Paz em todo o território nacional para responder 
às necessidades da população, concretamente, no que 
concerne a gestão pacífica dos conflitos.   

Personalidades legítimas

Cada ERD é composto de 5 à 15 pessoas seleccionadas 
graças às suas boa reputação local ou nacional confirmada 
por uma larga maioria da população, e as suas capacidades 
de mobilizar seus próximos em matéria de paz. Seus 
membros representam diferentes sensibilidades e grupos 
sociais, o que legitima suas actividades na base. 

Espaços de diálogo aberto

Os membros dos ERD proporcionam um quadro de 
diálogo aberto, onde as pessoas envolvidas no conflito se 
sentem à-vontade para trocar e fomentar soluções duráveis 
ao conflito. A implicação dos representantes do Estado a 
nível local permite criar uma plataforma de entendimento 
entre a população e as autoridades.  
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Resolução de conflitos locais 

Após a formação dos seus membros na gestão dos 
conflitos, os ERD têm contribuído directamente na 
redução dos conflitos locais, seja através da mediação 
directa dos conflitos, implicação das autoridades 
competentes, seja através da difusão de informação através 
das rádios. Assim, desde 2011, mais de 200 conflitos 
locais foram resolvidos.

Utilização de uma rede nacional de rádios  

Por cada ERD encontra-se, pelo menos, um jornalista 
de rádio comunitária como membro, o que estabelece 
uma rede de 31 rádios comunitárias que colaboram com 
os ERD. Os Espaços Regionais de Diálogo utilizam esta 
rede para sensibilizar a população e as autoridades sobre 
os conflitos existentes e a gestão dos mesmos através de 
diálogo. 

Contribuição para a paz a nível nacional

Graças ao seu acesso directo à população e às autoridades 
em todo o país, a rede dos ERD tem a capacidade 
de contribuir para a consolidação da paz a nível 
nacional, levando a voz da população na concepção e 
implementação de programas de descentralização, de 
educação cívica, da consolidação da paz, etc. para o 
Estado e parceiros técnicos e financeiros. 

Chamada para acção 

• Os guineenses têm vontade, recursos humanos 
e capacidades de responder aos desafios que se 
apresentam; 

• Um mecanismo de diálogo operacional está instalado e 
necessita de apoio para continuar e perenizar; 

• O Estado e outros autores de paz e desenvolvimento 
podem se apoiar na experiência, cobertura territorial 
e credibilidade da rede dos ERD para a planificação e 
implementação de seus programas e políticas. 

Voz di Paz e Interpeace

Desde a sua criação em 2007, Voz di Paz – Iniciativa para 
a Consolidação da Paz na Guiné-Bissau, trabalha em 
parceria com a Interpeace. 

Voz di Paz é uma organização guineense que trabalha 
para o desenvolvimento pacífico do seu país, contribuindo 
no engajamento cívico da população para a coesão 
nacional e modernização das instituições. A sua missão no 
longo prazo é direcionada aos obstáculos à paz na Guiné-
Bissau e a promoção de uma cultura de diálogo através 
de engajamento de todos os sectores e franja da sociedade 
num processo inclusivo de consolidação da paz.

Seu parceiro, Interpeace, é uma organização 
internacional reconhecida por sua metodologia que visa 
acompanhar e reforçar a capacidade das sociedades na 
construção de uma paz durável. 

Para mais informação, contactar a 
Voz di Paz  (vozdipaz@gmail.com) 
e Interpeace (wao@interpeace.org).
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