
Projeto Capacitando Futuro

Parceiros do projeto Cofinanciado por

BANCO DE BOLSAS DE ESTUDO 

PEQUENOS 
IMPULSOS 
FAZEM 
GRANDES 
MUDANÇAS

Desde 1997 que a ADPP- Escola Vocacional Bissorã (Oio, Guiné-Bissau) aposta na formação técnico-profissional de qualidade, 
com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento sustentável da Guiné-Bissau através da capacitação dos jovens guineenses. 
À caminhada iniciada pela ADPP Guiné-Bissau com a abertura desta Instituição, há mais de 20 anos, juntou-se a Solsef no ano 
passado através do projeto “Capacitando Futuro” (cofinanciado pelo Instituto Camões I.P.), que tem como objetivo o desenvolvi-
mento de capacidades da Escola. 

Apesar do intenso trabalho desenvolvido, ainda há algum caminho por percorrer. O seguinte desafio passa por assegurar a inclusão, 
dentro do sistema de ensino, dos jovens com vontade de aprender, mas com dificuldades económicas. A criação de um banco de 
bolsas a longo prazo é a resposta que surge, no âmbito do projeto “Capacitando Futuro”, para garantir a igualdade de oportunida-
des e dar esse pequeno impulso na carreira destes jovens. 
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Contactar a ADPP Guiné-Bisau (+245 95 545 3067  ou +245 966 503 291) ou através do 
e-mail bancodebolsa@adpp-gb.org 1
Preencher e assinar o documento de “Manifestação de Interesse para o Patrocínio do 
Banco de Bolsas da ADPP Escola Vocacional de Bissorã” que lhe será enviado 

Fazer a transferência do valor doado para a ADPP Guiné-Bissau 
IBAN GW52GW1720180108390820020287 3
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155.000 xof 

80.000xof 

A participação como patrocinador neste programa supõe apoiar os jovens com os 
custos derivados da sua formação durante a estadia na Escola. Uma vez que há 
diferentes modalidades de cursos, as bolsas associadas a eles também variam, 
dando respostas diferentes a diferentes realidades. 
Para os cursos anuais - “Agropecuária”, “Comércio e Administração”, “Canali-
zação, Instalação e Manutenção de Bombas Manuais de Água”, “Energia Solar”, 
“Eletricidade Básica” e “Construção Civil” - as bolsas são em regime de internato. 
Isto quer dizer que o mecenas suportará os custos de habitação, manutenção e 
propinas, com um valor total de 280.000xof (426,63 €) por aluno e ano.
Para os cursos semestrais - “Informática Básica e Reparação de Computadores”, 
“Mecânica de Motorizadas e Bicicletas” e “Corte e Costura” - existem duas modali-
dades. Em regime de internato, o mecenas apoiará os custos de habitação, manutenção e 
propinas, com um valor total de 155.000 xof (236,19€) por aluno e ano. Em regime de externa-
to, para os alunos dos locais mais próximos que não precisam de habitação, o mecenas apoiará unicamente os custos de 
manutenção e propinas, com um valor de 80.000xof (121,91€) por aluno e ano.

www.adpp-gb.org               +245 95 5453067  +245 966503291   i @ info@solsef.org


