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                                                              INTRODUÇÃO 
 
 
                
 ASSOCIAÇÃO DE AMIZADE MANSÔA/MATOSINHOS - adiante designados por ASSOCIAÇÃO DE 
FILHOS DE MANSOA E AMIGOS, constituem uma associação sem fins lucrativos, que congrega 
nacionais da Guiné-Bissau. No seu seio reúne pessoal docente, técnicos especializados, Trabalhadores e 
estudantes, vocacionados para a cooperação com instituições púbicos /privados e solidariedade a todos os 
níveis. 
 
A CRIAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE FILHOS DE MANSOA, são o resultado de dificuldades à vários 
níveis que afectam os nossos imigrantes da Guiné-Bissau em geral e em particular os de Mansôa. Um 
projecto que foi pensado em conjunto com CAMARA MUNICIPAL DE MATOSINHOS, e que 
possibilitam a análise das áreas e dos métodos mais adequados para impulsionar a Cooperação entre a 
cidade de MATOSINHOS/MANSÔA, no sentido de produzir os efeitos práticos desejáveis. Constituídos 
como associação legal 10 de Agosto de 2000, fizeram a sua apresentação pública em Outubro do 
mesmo ano. 
 
 
Nesta convicção, A ASSOCIAÇÃO DE FILHOS DE MANSOA E AMIGOS procuram fazer a ligação e 
promoção do diálogo com Instituições e projectos congéneres, impedindo, deste modo, que a dispersão de 
esforços conduza à sua diluição e consequente anulamento. 
 
 
 
A ASSOCIAÇÃO assume-se não apenas como local de estudo, mas sobretudo de diálogo permanente, de 
adequada tomada de posições e mesmo de efectiva intervenção, respeitando valores tão importantes como 
a SOLIDAREDADE E FRATERNIDADE. Definiram-se, assim, ASSOCIAÇÃO DE FILHOS DE 
MANSOA E AMIGOS, que actuam em diversas áreas: SOCIAL, CULTURAL, EDUCACIONAL, 
AMBIENTE, COMUNIÇÃO SOCIAL, INDÚSTRIAL, SAÚDE, DESPORTO E COMÉRCIO, 
ETC 
 
 
OBJECTIVOS: 
 

1. COMO OBJECTIVOS GERAIS A ASSOCIAÇÃO PROPÕE-SE: Promover, congregar o 
convívio e a união entre MANSOENSES e MATOSINHOENSES, com vista a difundir os 
laços e valores culturais que caracterizam as duas cidades. 
 

2. COMO OBJECTIVOS ESPECIFICOS A ASSOCIAÇÃO PROPÕE-SE: 
 
a)Intensificar a solidariedade com os Países que falam a Língua Portuguesa; 
 
b)Promover a cooperação com instituições internacionais; 
 
c) Assinar protocolos com organizações congéneres; 
d)Promover e manter a imagem dos valores de Mansoa em Portugal e de Matosinhos na 
Guiné-Bissau; 
 



e)Sustentar medidas de carácter sócio - económico para a defesa dos interesses legítimos 
das duas cidades; 
 
f)Alargar o âmbito destas acções a outros territórios sempre que necessário; 
 
g) Reconhecimento pelo ACIDI; 
 
h) A médio prazo estabelecer contactos com a CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA no 
sentido da obtenção da sede social da ASSOCIAÇÃO; 

               i)Feitura do regulamento interno, programa de actividades (depois de um levantamento 
das necessidades em Mansoa); 

J)Comprar carimbo de selo branco, livros de actas e de presenças, livro de protocolo; 
 
l) Criação do Site da Associação. 

  
 
I. ÀREA SOCIAL: 
 

1. Promover e apoiar acções com o fim de organizar as saídas profissionais, melhorar a integração 
dos nossos associados na sociedade de acolhimento e, proporcionar apoios aos que não possuem 
suficientes meios de subsistência ou capacidades para o trabalho. 
 

2. Estreitar relações com organizações congéneres e apoiar a formação profissional dos nossos 
sócios nas mais diversas áreas. 
 

3. Elaborar projectos de micro crédito. 
 
 

4. Fomentar e auxiliar acções que visem:   
 
                            SAÚDE: 
 
 

a)    Garantir o acesso de todos a um sistema de saúde tanto na Guiné como na sociedade de 
acolhimento; 
 

b)    Garantir uma racional e eficaz cobertura médica em Mansoa, tanto a nível curativo como 
preventivo (na promoção de elevados níveis de saúde e higiene, de adequada educação 
sanitária e na salvaguarda de surtos epidémicos); 

c)  Promover consultas (uma vez por mês) aos nossos associados em Portugal; 
d)  Deslocar uma equipa médica à Mansoa para triagens e consultas (uma vez por ano); 
e) Apoiar os sócios na doença, morte e acidentes de trabalho; 

 
5. Auxiliar a execução de estudos de urbanização e transportes em Mansoa. 

 
6. Promover e apoiar acções com o fim de proporcionar o acesso a uma habitação condigna aos 

sócios que querem voltar e não só. 
 

7. Organizar campanhas para a recolha de medicamentos para Mansoa. 
 

8. Construção de um centro de saúde em Mansoa. 
. 

9. Promover e apoiar acções no sentido: 
 
                          EMPREGO: 
 

a)  Do apoio e encaminhamento na procura de emprego; 
b)  Da avaliação e melhoramento das condições de trabalho; 
c)  Criação de Gabinete jurídico. 

 



10. Acompanhar e apoiar a integração social de: 
a) Emigrantes; 

               b) Indocumentados; 
c) Carenciados e outros; 
d) Prisioneiros. 

11. Promover e apoiar estudos, conferências, campanhas e outras acções de formação nesta área. 
12. Sensibilizar o aparelho do poder, em particular, e a opinião pública, em geral, para a defesa e 

denúncia de violações dos Direitos dos Emigrantes. 
 
II. ÀREA CULTURAL: 

 
1.Promover e apoiar estudos, debates e acções de formação sobre: 
 

              a) Criação do site da Associação; 
b)Organizar uma vez por ano (10 de Agosto de 2000) homenagem aos filhos de Mansoa e não 
só; 
c)Defesa do património cultural; 
d)Articulação da política cultural com as demais políticas sectoriais; 
e) Divulgação da Gastronomia Guineense. 

 
2. Promover a defesa e divulgação cultural dentro e fora das fronteiras da Guiné-Bissau. 
  

         3.Fomentar e participar em acções de divulgação, como, por exemplo: 
 

a)Exposições de pintura, escultura, fotografia e outras; 
              b)Mostras de teatro e cinema, entre outras; 
              c)Feiras de livro; 
              d)Organizar viagens à Mansoa; 
              e)Comemoração do dia da Independência (24 de Setembro); 
              f) Danças; 
              g)Ocupação de tempos livres.        

                                       
 

III. ÀREA DA EDUCAÇÃO: 
 

1. Promover e apoiar estudos, debates e todo o tipo de acções destinadas a: 
a) Construção de escolas em Mansôa e equipá-las: 
b) Construção de uma biblioteca em Mansôa; 
c) Avaliar os recursos materiais, humano e financeiros e sua adaptação às necessidades desta 

área; 
d) Organizar campanhas de recolhas de livros e materiais escolares; 
e) Criação de uma papelaria para a venda de materiais escolares a um preço económico para 

famílias carenciadas; 
f) Construção de um centro de formação profissional em Mansôa; 
g) Interligar o ensino com as demais actividades da vida e do estado (económicas, sociais, 

culturais, entre outras); 
h) Harmonizar a escola com o meio sociocultural em que está integrada; 
i) Promover cursos de alfabetização; 
j) Promover o ensino especial para deficientes. 

 
2. DESPORTO - PROMOVER A PRÁTICA DE DESPORTO NO SEIO DA NOSSA 

JUVENTUDE, EVITANDO ASSIM DESVIOS PARA DELINQUÊNCIAS JUVENIL, 
CONSUMO DE ROGAS E ALCOOLISMO. 

 
a) Organizar equipas de futebol nas escolas; 
b) Apoiar a equipa de futebol de Mansôa com materiais desportivos; 
c) Contactar e pedir apoio as instituições desportivas e clubes em Portugal (por ex. 

Belenenses e outros); 
d) Ajudar a constituir equipas nas áreas de basquete, andebol, voleibol; 

 



3. Promover acções de formação nesta área. 
 

4. Apoiar os estudantes: 
 
 
a) Proporcionando-lhes a informação/ documentação necessárias; 
b) Auxiliando-os na procura de emprego/ estágio; 
c) Promovendo intercâmbios; 

               d)Na obtenção de bolsas de estudo. 
 
 
IV ÀREA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL: 

 
        1. Promover a realização de acções de formação e apoiar conferencias que visem:                                      

a) Criação da rádio da Associação; 
b) Informação sobre as actividades da Associação em várias línguas locais; 
c) Noticiário nas várias Línguas; 
d) Informação em Geral sobre o paludismo, saúde reprodutiva, cólera, doenças infecto-

contagiosa (VIH SIDA) 
e) Programas sanitários; 
f) Informação e educação ambiental. 

        
2. Promover a criação de um jornal regional. 

 
V. ÀREA DO AMBIENTE: 

 
3. Promover estudos e conferências e apoiar acções destinadas a: 

a) Fomentar uso e prática de painéis solares nas escolas, hospitais(captação de água potável); 
b) Racionalizar o aproveitamento dos recursos naturais; 
c) Promover o uso e aproveitamento de novas formas de energia (alternativas); 
d) Criar e proteger reservas e parques naturais; 
e) Prevenir e controlar a poluição nas suas múltiplas formas. 

4. Apoiar por todos os meios acções destinadas a:  
a) Enfatizar a importância e os pressupostos da estabilidade ecológica; 
b) Avaliar recursos e obstáculos das políticas ambientais; 
c) Avaliar ameaças e violações do equilíbrio ecológico, onde se verifiquem; 
d) Sensibilizar o aparelho do poder, em particular, e a opinião pública, em geral, para a defesa 

do ambiente. 
5. Promover acções de formação nesta área. 

 
 
VI. ÀREA AGRO-PECUÁRIA:   
       

       1. Desenvolver estudos e apoiar a realização de projectos destinados a optimizar a produção 
através da análise, avaliação e actuação racional sobre os seus factores condicionantes: 

 a) Factores físicos: temperatura, humidade e precipitação, relevo e solo;   
 b) Factores humanos: técnicos, sociológicos, demográficos e económicos, entre outros; 
              c)Valorizar agricultura do planalto (milho basil, milho preto, sogro); 

e) Incentivar a pesca artesanal (fumagem do peixe e seco); 
f) Preservação de recursos agro-silvo-pastoril; 
g) Crédito Rural; 
h) Preservação de florestas como meio de subsistência das populações rurais; 
i) Centro de pesquisa área agro-pecuária; 
j) Fornecimento aos agricultores de animais para reprodução (cabeças de gado, cabras, ovelhas, 

galinhas, porcos) para melhoramento da dieta alimentar; 
 

       2. Promover e apoiar encontros, conferências e acções de formação na área, bem como 

campanhas de informação/ formação de populações agro-pecuárias e rurais. 



 
       3. Promover e apoiar o aparecimento de associações de produtores organizados. 
 

1. Fomentar e apoiar o aparecimento de jovens produtores de pequenas e médias unidades de 
produção. 

 
 

VII. ÀREA INDUSTRIAL: 
  

1. Promover estudos e apoiar a realização de projectos que tenham em vista a racionalização da 
produção através da análise e actuação sobre: 
a) Fontes de energia disponíveis; 
b) Matérias-primas disponíveis; 
c) O nível tecnológico; 
d) A composição, qualidade e produtividade da mão- de- obra; 
e) Custos de transportes e comunicações, 
f) Mercados e capitais disponíveis; 
g) Proporcionar e ajudar nos furos cartesianos nas zonas rurais; 
h) Promover e ajudar no registo de patentes; 

2. Promover encontros, conferências e acções de formação nesta área. 
 

3. Promover e apoiar o aparecimento e/ ou desenvolvimento de associações industriais e de 
empresários. 

 
4. Auxiliar jovens empresários. 

 
VIIII. ÀREA COMERCIAL: 
 

1. Desenvolver estudos e apoiar a realização de projectos que se destinem a:  
a) Analisar as estruturas existentes: 
b) Desenvolver circuitos de distribuição de produtos e capitais; 
c) Assegurar uma equilibrada concorrência; 
d) Desenvolver um crescimento sustentado e regular; 
e) Promover a eficiência dos mercados; 
f) Promover a integração internacional das economias; 
g) Ajudar os pequenos comerciais de Mansôa à nível de (empréstimos bancários, elaboração de 

projectos e acompanhamento do mesmo). 
 
 

2. Promover conferências e acções de formação na área. 
 

3. Promover e apoiar o aparecimento e/ ou desenvolvimento de associações comerciais. 
 

 
                                      
 

Lisboa, 25 de Abril de 2010 
 
 
                     
  
 
 
 
 
 
 


