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Ministério da Educação e PAM dão as boas-vindas ao Embaixador dos
Estados Unidos para a Guiné-Bissau em visita a escola de Canchungo
Canchungo – O Ministério da Educação e Ensino Superior e o Programa Alimentar Mundial
(PAM) deram as boas-vindas ao Embaixador dos Estados Unidos para a Guiné-Bissau, Sr.
Tulinabo Mushingi, e sua delegação em visita nesta quarta-feira à escola de Catchobar, no setor
de Canchungo, assistida pelo Programa Cantina Escolar, que recebe um finaciamento crucial do
Governo dos Estados Unidos da América através do Programa McGovern Dole (MGD) do
Departamento de Agricultura.
Desde 2016, o MGD financiou o Programa Cantina Escolar do Ministério da Educação e Ensino
Superior, apoiado pelo PAM, no valor de US$18 milhões (CFA 9,5 bilhões) para o período 20162018. Atualmente, o Programa Cantina Escolar cobre 758 escolas nas oito regiões do país exceto
Bissau e alcança 173,000 alunos de escola primária e pré-escola, o que significa pouco mais de
60% da total de matrículas nacionais.
Os MGD forneceram até agora 7.986 toneladas de arroz, 1.146 toneladas de feijão e 572
toneladas de óleo vegetal para a Cantina Escolar. Cada aluno recebe uma refeição quente que
contém 120g de arroz, 20g de feijão e 10g de óleo vegetal do MGD, bem como 20g de peixe
enlatado doado pelo Governo do Japão. As meninas de 4ª, 5ª e 6ª classes recebem 4,33 kg de
arroz cada, desde que compareçam a 80% das aulas por mês. Além disso, 105 escolas nas regiões
de Bafatá, Cacheu e Oio (65, 20 e 20, respectivamente) também recebem alimentos localmente
produzidos e comprados das associações dos pequenos agricultores mulheres e homens.
O Embaixador Mushingi ressaltou a importância da Cantina Escolar para o crescimento e
aprendizado das crianças, que por sua vez poderão contribuir para o desenvolvimento do país.
Mushingi acrescentou: “O apoio internacional não será para sempre, pelo que gostaria de pedir
aos representantes do Governo para que pensemos com a comunidade, Governo, PAM e outros
parceiros para se buscar outra maneira de continuar o programa sem o apoio dos estrangeiros.”
A Diretora-Geral da Cantina Escolar, Bernardette Lopes Correia, disse que o Ministério está
muito satisfeito com o apoio do MGD, e espera que o financiamento do MGD continue e amplie
para além de 2019 para que todas as crianças em idade escolar tenham este incentivo
fundamental à educação.
A Representante do PAM, Sra. Kiyomi Kawaguchi, enfatizou quatro vantagens do Programa
Cantina Escolar: 1) promover o acesso das crianças à escola; 2) encorajar os pais a enviar e
manter as crianças nas escolas, particularmente as meninas; 3) motivar as crianças a continuar
na escola; e 4) dar condição mínima às crianças para aprendizagem ao custo de US$0,20 (CFA
106) por estudante. “São os investimentos mais eficazes para apoiar as crianças de baixa renda e
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dar melhores resultados na vida de cada um. Queremos ver um dia, através da colaboração
desses parceiros, o Programa Cantina Escola cobrir 100% dos alunos na Guiné-Bissau”,
ressaltou Kawaguchi.
O Governo da Guiné-Bissau e o PAM esperam se manter de mãos dadas com os MGD e o Governo
dos Estados Unidos e que esta parceria continue para sempre para manter todas as crianças em
idade escolares nas escolas, o lugar onde crianças devem ficar ao menos quatro horas por dia, e
dar oportunidades a todas e todos para aprender habilidades básicas, ler, escrever, calcular, e
conhecer temas de nutrição e segurança alimentar, para que eles próprios possam defender.

Sobre o Programa Alimentar Mundial (PAM)
O PAM existe para assistir os que são deixados para trás, salvando vidas de pessoas afetadas por conflitos e
desastres naturais, e construindo um futuro melhor ao investir em nutrição e desenvolvimento. A cada ano,
promovemos assistência alimentar a cerca de 80 milhões de pessoas, mudando suas vidas para o melhor.

Para mais informações, queira contatar:
Vladimir GOMES
Diretor de Serviços da Cantina Escolar, Ministério da Educação
(+245) 95 517 1111 / (+245) 96 624 4125
vladi76ers@hotmail.com
Stenio ANDRADE
Oficial de Comunicações, PAM
(+245) 95 525 7924 / (+245) 96 512 1720
stenio.lopesandrade@wfp.org
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