
NOTA de APRESENTAÇÃO PÚBLICA

DA 

NEW FACES NEW VOICES - GB

I- INTRODUÇÃO

No dia 12 de Maio de 2022, terá lugar num dos hotéis da capital, o acto de apresentação pública da
New Faces New Voices - Guiné-Bissau, NFNV-GB, tendo como pano de fundo, a reflexão e o debate
sobre autonomização e integração económicas da mulher.

A NFNV-GB assume-se como um capítulo nacional da New Faces New Voices (NFNV), instituição mãe,
concebida em 2009 como o pilar empresarial e financeiro da Multiplying Faces Amplifying Voices, uma
organização fundada por Graça Machel,  para  dotar  as  mulheres africanas de uma plataforma para
influenciar a mudança em diferentes setores da vida política, económica e social.

No país, ela é impulsionada e dirigida por Maria Teresa Loff Fernandes Schwartz, conhecida no mundo
empresarial pelas suas iniciativas e projetos. Ela é também escritora. O núcleo fundador da NFNV- GB é
constituído por mulheres,  com percursos profissionais ricos e diversificados,  que se encontram em
diferentes geografias mas que têm em comum uma vontade genuína de protagonizar mudanças na vida
das mulheres guineenses que querem ser empreendedoras ou ascender na carreira ou que lutam para
a sua autonomia económica.

A presente Nota de Apresentação descreve o contexto da organização deste evento, os objetivos e os
resultados esperados. Em seguida, enuncia as atividades que serão levadas a cabo e as temáticas que
serão abordadas.

II - CONTEXTO

A New Faces New Voices - Guiné-Bissau surge como uma nova plataforma para a integração económica
da mulher guineense com o propósito de contribuir para fortalecer o seu papel na sociedade, mediante
a sua capacitação e inclusão no tecido empresarial, bem como, na criação de reais oportunidades que
possam servir de alavanca para sua plena autonomização económica.

A New Faces New Voices - Guiné-Bissau (NFNV-GB) é portadora da visão de Graça Machel sobre o papel
da mulher como um agente dinâmico e de enorme capacidade criativa, num mundo que apenas atingirá a
completude quando a mulher for reconhecida igual ao homem em todas as dimensões reclamadas pelas
políticas de igualdade de género. Visão essa que radica no sólido pressuposto de que as mulheres são um
recurso  subutilizado  e  que  investir  nas  mulheres  pode  ter  um  impacto  significativo  no
desenvolvimento e acelerar o crescimento económico no continente africano. Nesta perspectiva, se os
setores financeiro e empresarial se tornarem mais inclusivos, assegurando o seu acesso às mulheres, o
resultado será uma mudança fundamental e em larga escala no cenário empresarial e financeiro em
toda a África.

A NFNV- GB tem como foco os seguintes domínios prioritários :
• a inclusão financeira, considerando que esta é uma poderosa alavanca para o desenvolvimento

econômico e social.  A NFNV-GB trabalhará arduamente para contribuir  para a expansão do
papel e participação das mulheres no sector financeiro, através do acesso ao financiamento e a
uma variedade de produtos financeiros. Importa referir que, registaram-se alguns progressos
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nos  últimos  anos,  em  boa  medida,  decorrentes  do  crescente  papel  desempenhado  pelas
inovações  tecnológicas  no  fortalecimento  da  inclusão  financeira,  mormente  a  rápida
penetração do telemóvel e da digitalização. Todavia, na Guiné-Bissau o acesso ao crédito por
parte  das  mulheres  é  ainda  problemático, porquanto  a  maioria  delas  que  não  tem  conta
bancária e não utiliza instituições de crédito, estimando-se em menos de 20% a proporção de
mulheres  com  acesso  ao  crédito.  Concomitantemente,  outra  área  de  intervenção  será  a
educação financeira por intermédio da promoção de ações de informação e formação que visem
melhorar a literacia, qualificação financeira das mulheres e o reforço das suas competências
para tomar decisões e efetuar escolhas informadas na área financeira. A educação ou literacia
financeiras  afiguram-se  como  necessárias  face  à  complexidade  e  riscos  inerentes  a  esses
serviços e produtos e ao fraco nível de escolarização das mulheres.

• seguidamente  a  NFNV-GB  apostará  no  fortalecimento  do  empreendedorismo  feminino,
contribuindo para a promoção de ecossistemas onde sejam criadas condições para desenvolver
a  capacidade  e  habilidade  das  mulheres  empreendedoras,  empresárias  e  dirigentes  de
empresas. Também neste campo os dados estatísticos mostram que as mulheres representam
uma  força  de  trabalho  importante, todavia  são  responsáveis  por  pouco  mais  de  ¼  das
empresas.  Com  efeito,  de  acordo  com  o  relatório  de  atividades  de  2021  do  Centro  de
Formalização de Empresas (CFE), das 636 novas empresas criadas, 23,7% foram criadas por
mulheres  contra  76,3%  criadas  por  homens,  o  que  mostra  que,  no  país,  o  perfil  do
empreendedor é esmagadoramente masculino.

• por fim, reconhecendo que o empoderamento da mulher e a melhoria do seu desempenho no
sector empresarial, passa pela sua  presença e representação nos cargos e órgãos de decisão, a
NFNV- GB,  trabalhará afincadamente para favorecer  o  aumento o número de mulheres em
cargos de liderança no sector económico.

III – ALGUNS DETALHES SOBRE AS ACTIVIDADES PROGRAMADAS

A apresentação pública da NFNV-GB decorrerá durante três (3) dias, de 11 a 13 de Maio de 2022, e
será precedida de um curso de formação sobre o empreendedorismo. No final desta formação serão
dados às formandas diplomas.

Sob  o  lema  «  balur  di  mindjer »,  procede-se  lançamento  da  presente  plataforma  de  e  para o
empoderamento da mulher guineense, que será ao mesmo tempo um momento de reflexão e discussão
sobre os seguintes temas de actualidade :  “Como maximizar a contribuição econômica da mulher na
sociedade, através do empreendedorismo ?” e “Como assegurar o acesso das mulheres ao crédito e a
outros  produtos  financeiros:  pistas  susceptíveis  de  contribuir  para  melhorar  o  financiamento  das
actividades das mulheres ; Como ajudar as mulheres a aproveitar melhor as oportunidades associadas
às finanças digitais ?

Através da recolha dos diferentes pontos de  vista de destacadas personalidades que constituem o
painel dos intervenientes, visa-se identificar os constrangimentos que ainda hoje subalternizaram o
papel da mulher, na esfera econômica.

Será, igualmente, o pretexto para se recolher o testemunho de mulheres líderes e empresárias, cujo
exemplo pode ser vistos como fonte de inspiração.

À margem da apresentação pública serão realizados um curso de formação sobre gestão e pequenos
negócios, de 4 a 7 de Maio 2022, na semana anterior ao ato de divulgação da plataforma, e dois ateliers
de sensibilização, durante os dias 11 e 13 de Maio, em Bissau e em São Domingos, respectivamente.

Os ateliers serão subordinados aos temas:

– Experiência da Morabi: Cooperativa de poupança e crédito ;

– Promoção de um projeto ou empreendimento: Como facilitar a transição para a formalidade? .

– Criação de um dispositivo financeiro para as mulheres: Modelos e abordagens possíveis. 
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IV – OBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOS

IV.1 - OBJETIVOS

Para além de dar visibilidade à criação desta nova plataforma, informando a opinião pública da sua
missão,  dos  seus  objectivos,  actividades  e  projectos,  as  ações  que  serão  desenvolvidas  visam
igualmente,  fomentar  a  partilha  de  conhecimentos  e  experiências,  assim  como,  de  parcerias  nas
respectivas áreas temáticas.

Pretende-se ao mesmo tempo, promover a literacia financeira, apoiar a educação e a capacitação das
mulheres  empreendedoras,  sem  perder  de  vista  a  sua  finalidade  última  de  contribuir  para  a
implementação  de  um  mecanismo  financeiro  que  tome  em  consideração  as  necessidades  das
mulheres,  favoreça  e  estimule  o  empreendedorismo  feminino  e,  em  particular  ofereça  serviços
financeiros de proximidade e adequados ao perfil da mulher.

IV.2 – RESULTADOS ESPERADOS

São esperados os seguintes resultados:

• forte apropriação e adesão do grupo alvo (mulheres e jovens) à visão, objectivos e linhas de
ação da NVNF- GB;

• forte sensibilização dos decisores que se interessam pela criação da NFNV-GB e vêm nela um
stakeholder relevante na discussão política e pública das questões relativas ao empoderamento
da mulher guineense;

• forte empatia e apoio das organizações internacionais sediadas no país, da sociedade civil, ONG
e associações locais que prossigam objectivos análogos;

• interesse por parte dos atores do ecossistema financeiro em contribuir para a prossecução dos
seus propósitos estratégicos e que favoreçam a operacionalização das suas áreas temáticas.

V –FORMATO

Os actos decorrerão presencial e virtualmente. 

No acto de divulgação da plataforma serão apresentados vídeos com as mensagens de eminentes
personalidades. 

As restantes actividades decorrem presencialmente.

VI– PROGRAMA DE ACTIVIDADES

(em anexo)
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES

ATELIERS DE SENSIBILIZAÇÃO

Quinta-feira, 12 de Maio 2022

(Auditório do Hotel CEIBA)

14h00-14h30  Acolhimento e instalação dos participantes

 Cerimónia oficial de apresentação

14h45-15h30
 Alocução de boas vindas da Presidente do Capítulo Nacional da NFNV

 Apresentação da NFNV-GB, pela 1° Vice-Presidente

15h30-16h00  Mensagem da Sra. Graça Machel
 Mensagem da Vera Perdigão, Directora da ILO (a confirmar)
 Mensagem da Magda Robalo da Silva

 Canto Analítico (Discussão de um tema e recolha dos pontos de vista dos membros do 
painel )

16h30-17h00

Sessão 1:  “Como  maximizar  a  contribuição  econômica  da  mulher  guineense
através do empreendedorismo?

• PAINEL: Sonia Neto (Rep UE); Anne-Lucie Lefebvre (Rep. Banco mundial); 
Khady Florence Dabo Correia (Presidente do IMC); (a confirmar)

• MODERADORA: Indira Baldé

17h00-17h30

Sessão 2:  “Como assegurar o acesso das mulheres ao crédito e a outros produtos
financeiros:  pistas  susceptíveis  de  contribuir  para  melhorar  o
financiamento das atividades das mulheres; como ajudar as mulheres
a aproveitar melhor as oportunidades associadas à finança digital?

• PAINEL: Fernanda Ribeiro (Empreendedora); Hawa Embalo (ONG); Auzenda 
Cardoso (APBEF); Mussuba Canté (DGASPC); Lina Gonçalves (Presidente da 
Morabi).

• MODERADORA: Fátima Tchuma 

 Canto Descriptivo (vozes e experiências inspiradoras partilham os seus testemunhos 
reais sobre o empoderamento feminino)  

17h30-18h30 • Chefes de empresa (N’TE, Agência Purpura, Mariana Ferreira, Sónia Silva)

• Mulheres líderes (DG ECOBANK, DG MTN )  

18h30–19h00  Enceramento do acto de lançamento

 Notas conclusivas
 Press point
 Momento musical (a confirmar)
 Porto de honra (a confirmar)
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ATELIERS DE SENSIBILIZAÇÃO

09h00-13h00 Quarta-feira, 11 de Maio 2022
(Auditório da Universidade Colinas de Boé )

Sessão 1 : Experiência da Morabi : Cooperativa de poupança e crédito

• Apresentação do tema;
• Discussão, questões e contribuições da audiência.

Presidente da sessão: Representante da Universidade Colinas de Boé
Moderadora: Haua Embalo, Consultora
Conferencista: Lina Gonçalves, Presidente do Conselho de Direção da MORABI

Sessão 2: "Criação  de  um  dispositivo  financeiro  para  as  mulheres:  Modelos  e
abordagens possíveis.

• Apresentação do tema ;
• Discussão, questões e contribuições da audiência.

Presidente da sessão: Fernanda Ribeiro, Membro Fundador da NFNV-GB
Moderadora: Mussuba Canté, Diretora Geral da DGSAPC
Conferêncista: Momar Mané, Expert em Finanças (a confirmar)

Sessão 3: "Promoção de um projeto ou empreendimento. Como facilitar a transição
para a formalidade?».  

• Apresentação do tema;
• Discussão, questões e contribuições da audiência.

Presidente da sessão: Mariana TANDLER FERREIRA, 2° Vice-Presidente NFNV-GB 
Moderadora: Khady Florence Dabo Correia, Presidente do IMC
Conferencista:  Neio Gomes Pereira, Conservador do Centro de Formalização de
Empresas

10h00-14h00
Sexta-feira, 13 de Maio 2022

(Local: São Domingos)

Sessão 1: Experiência da Morabi: Cooperativa de crédito

• Apresentação do tema ;
• Discussão, questões e contribuições da audiência.

Moderadora: Isabel Miranda, Dirigente da AD
Conferencista: Lina Gonçalves, Presidente do Conselho de Direção da MORABI

Sessão 2 :  "Promoção  de  um  projeto  ou  empreendimento.  Como  facilitar  a
transição para a formalidade ? ».  

• Apresentação do tema ;
• Discussão, questões e contribuições da audiência.

Moderadora: Mariana TANDLER FERREIRA, 2° Vice-Presidente NFNV-GB
Conferencista: Maria do Rosário Martins, Consultora 
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