
RELATÓRIO DA DIRECÇÃO 

2019 
 

 

Projetos: “A Educação é o Único Caminho”, “Casa da Mamé Ussai”,  

Destino: Setores de Catió, Komo, Quebo, Bedanda e Cacine da Região de Tombali, Guiné-Bissau 

 

 

o 18º e 19º contentores de 40 pés para Catió 

 

Carregamento e envio de dois contentores de 40 pés para Catió contendo, essencialmente:  

• equipamento e material escolar, para as escolas apoiadas 

• equipamento, medicamentos e consumíveis para o Hospital Musna Sambú (Catió) 

• mobiliário, equipamento e bens alimentares para a casa de acolhimento Casa da Mamé Ussai 

 

 

o Missões 2019 

 

Entre Janeiro e Abril de 2019 estiveram, em momentos diferentes, 15 voluntários em Catió, dos quais 7 já tinham 

realizado missões em anos anteriores e os restantes foram pela primeira vez. 

Foram meses de intenso trabalho, em diversas áreas e projetos:  

• rececionar, em Bissau, os contentores enviados; proceder ao desalfandegamento com isenção de taxas 

e impostos e transporte dos contentores até Catió;  

• acompanhar o funcionamento das Bibliotecas Na Rota dos Povos: em Catió e em Bedanda, 

dando/renovando formação aos responsáveis das bibliotecas; não foi possível fazê-lo em Quebo e 

Cacine; 

• acompanhar o funcionamento do núcleo de informática e vídeo da biblioteca de adultos de Catió: 

• renovar os livros em circulação nas tabancas através da Biblioteca Itinerante, entregando 10/12 livros 

infantis “novos” em cada escola abrangida; 

• acompanhar o projeto “Cinema Itinerante” nas tabancas; 

• visitar as 38 escolas do setor de Catió, para confirmar se os acordos celebrados estão a ser cumpridos 

por parte da população, quanto a limpeza, pintura e colocação e manutenção dos equipamentos 

doados; 

• distribuir o material escolar, brinquedos, roupa e algum equipamento (nomeadamente armários) pelas 

escolas cumpridoras. 

• finalizar as obras de remodelação/melhoria para voluntários em Catió, para futuras missões. arrendando 

uma casa para o efeito. 

 

 

o Casa da Mamé Ussai 

 

Identificando uma necessidade urgente de apoio aos órfãos em Catió (crianças cuja mãe havia morrido ao dar 

à luz), a Rota dos Povos decidiu, em 2017, criar uma casa de acolhimento - a "Casa da Mamé", que funciona 

na cidade de Catió desde Março de 2018. 

A Casa da Mamé é uma casa de acolhimento para crianças órfãs de mãe falecidas no parto, da região de Tombali, 

na Guiné-Bissau, 100% financiada por donativos de particulares e empresas (firquidjas), angariados e geridos a 

partir de Portugal pela Na Rota dos Povos, em regime de voluntariado. 



 

A casa acolhe e cuida crianças de ambos os sexos, em todas as dimensões de sua vida (proteção, assistência, 

educação, etc.). Empregamos e remuneramos 9 pessoas de Catió na Casa da Mamé, designadamente amas, 

cozinheira, lavadeira, responsável e jardineiro. 

 

Para isso foi criada uma base financeira mensal estável e independente dos restantes projectos da ONGD; os 

apoiantes (firquidjas) contribuem regularmente através de débito em conta de valores fixos para uma conta 

bancária especificamente aberta para o efeito no Banco Montepio. Esta base de apoio financeiro foi crescendo 

ao longo do ano 2019. 

A gestão da Casa é feita em articulação permanente com a direção da Na Rota dos Povos em Portugal, quer em 

termos financeiros com envio semanal do registo de despesas, quer no dia-a-dia, através de comunicação quase 

diária via whatsapp com a equipa local. 

 

A Casa da Mamé Ussai acolhia, no final de 2019 neste momento 9 crianças órfãs. 

 

 

o Campanhas de angariação 

 

Ao longo de todo o ano, foram recebidos donativos de diversos tipos de bens, em resultado de campanhas 

específicas em escolas, mas também, com enorme relevância, de particulares e outras instituições: 

 

• material escolar - papel, lápis, borrachas, aguças, compassos, réguas, esquadros, mochilas 

• bens de consumo corrente não perecíveis ou com validades longas: papas, leites para bébé, conversas 

e enlatados, massa, arroz, feijão, óleo, azeite, etc. 

• medicamentos 

• roupa 

• sabão e fraldas 

• frigorífico 

• mobiliário diverso, quer para a Casa da Mamé Ussai, quer para a Casa dos Voluntários 

• equipamento e mobiliário escolar 

• material informático 

• bicicletas de adulto e de criança 

• material de construção (revestimento, etc) e ferramentas diversas 

• equipamento desportivo 

• brinquedos e bolas 

e 

• uma viatura pick-up 4x4 Mazda 

 

o Formação – Construir o Futuro 

 

Apoio permanente ao grupo de jovens de Catió a estudar em Mirandela e Bragança: Fatumata Baldé, Eurizanda 

Sani, Alfa Sané, Braima Dabó e Mussa Djamba.  

A Na Rota dos Povos continuou a assegurar a estes jovens a alimentação nos períodos não escolares, tais como 

fins-de-semana, férias de Carnaval, da Páscoa, de Verão e de Natal. 

 

 

 



 

Em resumo: 

 

Caros associados, 

 

2019 foi um ano extraordinário para a ONGD Na Rota dos Povos. 

Continuamos em Catió, na região de Tombali, Guiné-Bissau, a acreditar firmemente que A Educação é o Único 

Caminho e a lutar para que ela seja possível para todas as crianças. 

Em 2019 demos continuidade ao apoio às escolas, alunos e bibliotecas (são 210 salas de aula, 10.000 crianças, 

5 bibliotecas), distribuímos material escolar, equipamento, cal, livros, brinquedos. 

Também em 2019 consolidamos e desenvolvemos o projeto de defesa do direito humano mais básico, o direito 

à vida, que iniciamos em 2018: a Casa da Mamé Ussai, a casa de acolhimento em Catió, para crianças órfãs de 

parto, que abriu em março de 2018 e onde, no final de 2019, acolhíamos vivem 12 crianças: fizemos obras, 

equipamos, reforçamos a equipa à medida das necessidades, e conseguimos o apoio financeiro de muitas e 

muitos firquidjas, com o qual garantimos condições dignas de habitação, alimentação e saúde às crianças que 

acolhemos. Organizamos um evento, o Passeio Solidário que nos permitiu angariar os fundos necessários para 

dotar a Casa da imprescindível energia solar – o que será finalmente possível no início de 2020. 

Merece especial relevância um donativo especial: uma pick-up 4x4 Mazda (mais conhecida por Nanter), que 

chegou a Catió em Fevereiro depois de uma viagem por terra a partir do Porto com 4 voluntários a bordo. 

Ainda em 2019, 3 jovens finalistas do curso de Medicina estiveram em missão em Catió, dando apoio ao Hospital 

Musna Sambú e proporcionando formação básica aos colaboradores da Casa da Mamé. 

 

Aliás, nas missões em Catió 2019 foi um ano excepcional: recebemos, em momentos diferentes, um total de 15 

voluntários, 8 dos quais pela primeira vez com a Na Rota dos Povos. Diferentes formações e aptidões colocadas 

ao serviço da comunidade: é muito bom sentir esta continuidade, e é extraordinário saber que todos voltaram 

com vontade de repetir a experiência em 2020.  

 

Na impossibilidade prática de o fazer a todos, há, no entanto, agradecimentos que não queremos deixar de 

tornar públicos e bem visíveis: 

 

- Curtes 

- Maersk 

- Fernando Lino Pinheiro e Teresa Pinheiro 

- Sunvilog 

- Garland 

- Jomatir 

- Orthos XXI 


