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Legenda

Espaços regionais de diálogo (ERD) de Voz di Paz em Guiné-Bissau
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INICIATIVA PARA A 
CONSOLIDAÇÃO DA PAZ

“Paz, um bem comum, uma obra de cada um.”

Telefone: +245 96 663 3617

Email: vozdipazgb@gmail.com

Endereço postal: C.P.588, Bissau, Guiné-
Bissau

Redes sociais: @vozdipaz Facebook

Estrutura organizacional

XX Uma Assembleia Geral e um Conselho de 
Administração, órgãos de decisão da Voz 
di Paz, fornecem orientações estratégicas;

XX Sob orientações da Diretora, o pessoal 
técnico e administrativo desempenha 
funções de pesquisa, pesquisa audiovisual, 
administração, logística e finanças, na sua 
sede situada no bairro do Enterramento 
em Bissau;

XX Os membros dos Espaços Regionais de 
Diálogo representam Voz di Paz em todas 
as regiões.

Contacto

Os 10 Espaços Regionais de Diálogo 
(ERD) foram criados pela Voz di Paz 
em 2007 para enraizar diálogo inclusi-
vo e apropriado pela população a nível 
local.
Os ERD funcionam como estruturas da 
Voz di Paz na base a nível nacional para 
responder às necessidades da popula-
ção no que concerne a gestão pacífica 
dos conflitos. Os ERD proporcionam 
um quadro de diálogo aberto, onde as 
pessoas envolvidas no conflito se sen-
tem à vontade para trocar e fomentar 
soluções duráveis ao conflito. 
Cada ERD é composto por uma média 
de 10 pessoas gozando de uma grande 
reputação, que representam diferentes 
sensibilidades e grupos sociais (inclu-
sive mais de 40% de mulheres), o que 
legitima as suas atividades na base.
Pelo menos um jornalista de rádio co-
munitária é membro de cada ERD, 
estabelecendo uma rede nacional 
que permite sensibilizar a população 
e as autoridades sobre os conflitos 
existentes e a gestão dos mesmos 
através de diálogo.

Cobertura territorial dos ERD

Espaços regionais de diálogo (ERD) de Voz di Paz em Guiné-Bissau



As marchas 
civilo-militar e ações 
de aproximação 

entre a população e 
as Forças de Defesa e 
Segurança contribuíram 
na quebra de preconceitos 

para uma maior 
coesão social.  

Mais 
de 200 

conflitos mediados 
e documentados 

num ano pelos Espaços 
Regionais de Diálogo da 
Voz di Paz contribuem no 
enraizamento do diálogo 

para criação dum 
ambiente propício 

à paz.

Por ano, mais 
de 2000 difusões 

radiofónicas nas rádios 
privadas e comunitárias 
sobre assuntos ligados 
à consolidação da paz 
contribuem na quebra 

de tabus.

No 
quadro do 

projeto para uma 
cidadania ativa e 

participativa, foram 
criados Espaços de 
Intervenção Cidadã 
para interpelarem 

autoridades 
locais.

ImpactoObjetivos e eixos estratégicos
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Parceria com Interpeace

Voz di Paz, Iniciativa para a Consolidação 
da Paz, é uma organização não governa-
mental da Guiné-Bissau que tem a missão 
de apoiar as populações e autoridades 
para melhor responderem aos desafios da 
consolidação da paz e ajudar na prevenção 
de conflitos.
Voz di Paz, que se tornou numa organiza-
ção da sociedade civil guineense indepen-
dente com personalidade jurídica própria 
em 2010, foi criada em 2007 para responder 
aos desafios da criação de um ambiente de 
paz duradoura na Guiné-Bissau. 
Acumulou mais de uma década de trabalho 
na pesquisa, uso audiovisual, formações, 
sensibilização e aproximação entre ato-
res de diferentes estruturais da sociedade. 
Organização credível e legítima na socie-
dade guineense, foi selecionada como or-
ganização da sociedade civil representante 
do New Deal, e membro do Comité Nacio-
nal de Preparação da Conferência de Re-
conciliação Nacional.

Parceiro estratégico da Voz di 
Paz desde 2007, Interpeace é 
uma organização internacional 
de consolidação da paz que for-
nece apoio técnico e financeiro à 
Voz di Paz, propondo ferramen-

tas inovadoras, conselhos e reforço das capaci-
dades técnicas da equipa da Voz di Paz.

Objetivo

•X Estimular um engajamento cidadão 
para uma boa governação e a 
consolidação da paz em toda a 
população guineense, com foco 
específico nos grupos mais vulneráveis.

Eixos estratégicos

•X Reforço da boa governação 

•X Gestão de conflitos 

•X Aproximação civil-militar

Metodologia e princípios chaves

Voz di Paz utiliza a Pesquisa e Ação 
Participativa, metodologia visando 
enraizar na sociedade a capacidade 
de identificar e compreender os seus 
problemas, e encontrar soluções duráveis e 
não violentas, seguindo princípios chaves:

•X Abordagem participativa;
•X Inclusividade de todos;

•X Apropriação das suas ações pela 
população;

•X Respeito pela diversidade;

•X Imparcialidade e independência. 

Ferramentas
•X Pesquisa participativa
•X Diálogo 
•X Uso do audiovisual (clips vídeos e 
emissões e spots rádios)

Parceiros, redes e doadores
•X Rádios: 2 rádios privadas e 33 rádios 

comunitárias

•X Colaboração: Ministério da Mulher, 
Família e Coesão social; Ministério 
da Defesa; Plataforma Política das 
Mulheres; REMPSECAO, WANEP, 
Instituto Gorée

•X Doadores: PBF NU, UE
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Voz di Paz implementou projetos na área da 
promoção da cidadania, descentralização e 
gestão de conflitos, com um foco nas dinâ-
micas de género. Publicou relatórios de re-
ferência sobre:
•X As causas profundas de conflitos 

(2010);
•X A visão das mulheres líderes (2013);
•X As autarquias (2014);
•X O papel da mulher na governação (2018). 

Recursos: https://bit.ly/2IM5fmi


