
Projecto "Tadja bu bida" 
Prevenção e combate do VIH-SIDA

Duração 5 anos

País Guiné Bissau

Localização Guiné- Bissau. Sector Autónomo de Bissau, Bafatá e Ilhas Bijagós. Serão 

abrangidas ao todo 7 áreas sanitárias: Bandim e mais duas áreas a definir 

em função da sua capacidade para acolher um CADV com espaço físico 

próprio (SAB) Cossé, Contubuel, Bambadinca

Área de Intervenção Prevenção e Combate do VIH/SIDA

Contexto

A população guineense já tem beneficiado de campanhas de IEC por parte de várias organizações e tem 

ao seu dispor alguns centros de aconselhamento e despistagem voluntários (CADV) aos quais pode 

recorrer para a detecção do vírus. Infelizmente estes centros não são suficientes, apresentam ainda uma 

fraca aderência da população e concentram-se maioritariamente na capital. O facto do país ainda não 

conseguir reduzir o seu estado de extrema vulnerabilidade face à doença deve-se por um lado à falta de 

recursos materiais e por outro à escassez de técnicos de saúde qualificados. Perante esta situação, MDM 

iniciou em 2006 um projecto de prevenção em Bissau, numa das zonas com maior prevalência do país, a 

área sanitária de Bandim (8,5 %, de acordo com dados do Projecto de Saúde de Bandim, 2006). No 

primeiro ano realizou um programa de informação, educação e comunicação (IEC) destinado aos jovens, 

formou técnicos de saúde e abriu um CADV no Centro de Saúde (CS) de Bandim. A experiência 

acumulada e a colaboração com as autoridades sanitárias comprovaram a necessidade de reforçar e 

alargar as actividades na área do VIH/SIDA. Neste sentido, o projecto que agora se apresenta visa, por 

um lado, alargar a área geográfica de acção no combate à propagação do VIH/SIDA e, por outro lado, 

solidificar a estratégia de intervenção adoptada pela organização.

Objectivo Geral
Diminuir a prevalência de VIH/SIDA e IST na Guiné-Bissau. 

Objectivos Específicos

Aumentar a 50% de pessoas com acesso à atenção integrado ao VIH (ADV e PTMF) 

Diminuir a 30% de pessoas que apresentam comportamentos de risco face ao VIH/SIDA.



População Alvo

População sexualmente activa de 3 áreas sanitárias (AS) do SAB, 3 AS da região de Bafatá e a AS de 

Bubaque, com destaque para os jovens e as mulheres grávidas. 

Parceiros

Autoridades sanitárias regionais e nacionais, Centro de Saúde de Bandim.

Financiadores

Custo do primeiro ano: 240,755e. Deste modo, solicita-se ao IPAD, para a execução do primeiro ano de 

actividades, o financiamento do valor de 96.679e.

Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento; Contriguição ONGD (41%); Fundos Próprios (14%); 

Plan e Irish Aid (45%).IPAD-Portugal. Para a execução do terceiro ano: 119.662e do valor anual do 

projecto.


