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1.  Estratégia Guiné-Bissau 2025  

•  Objectivo: Cumprir a promessa de progresso social, 
oferecer um futuro melhor aos Guineenses; 

•  Visão: Uma Guiné-Bissau positiva, politicamente 
estabilizada pelo desenvolvimento inclusivo, boa 
governação e preservação da biodiversidade. 
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! Seis (6) orientações estratégicas para quebrar o circulo vicioso 
de instabilidade-pobreza 

Agro-
industrialização 

Guiné-Bissau 
2025 

 Governação Desenvolvimento 
humano 

Desenvolvimento 
urbano Infra-estruturas 
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Guiné-Bissau  
2025 

Etapa 2020 

 A juventude é o ponto do impulso nacional 
para estratégia Guiné-Bissau 2025 
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I-Visão e Estratégia da Guiné-Bissau 2025 

 TERRA RANCA 

SOL NA IARDI 

2021-2025 

Transformação  
(pora ter uma economia competitiva e 

assegurar o crescimento forte e 
durável) 

•  Industrializar e diversificar 
duravelmente a economia; 

•  Desenvolver as exportações; 

•  Desenvolvimento sustentável 
e solidário. 

2015-2020 

Transferência Estratégica 
(para iniciar o circulo virtuoso) 

•  Estruturar sectores criadores de 
riqueza e emprego (motores de 
crescimento); 

•  Reforçar a segurança alimentar 
e reduzir a pobreza; 

•  Tem 23 domínios e acções, 53 
programas e 115 projectos que 
representam a base de 
transformação do país. 

Etapa 1 

Etapa 2 
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Biodiversidade & capital natural 

Desenvolvimento Humano 

Ambiente de negócios 

Paz e Gouvernação 

Infra-estruturas e desenvolvimento urbano 

Motores de 
crescimento 

Agricultura e Agro-
industria 

Pescas 

Turísmo 

Minas 
Serviços 
digitais 

Setores 
catalíticos 

Comércio & 
distribuição 

Habitação & 
Construção 

Setores 
domésticos 

Energia 

Guiné-Bissau 2025 
Terra Ranka 

Como construir a casa Guiné-Bissau 2025  
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- Portanto, a visão 2025 prevê o desenvolvimento de novos pólos 
económicos repartidos no conjunto do país e apoia-se na valorização 
do seu potencial agrícola e agro-industrial, haliêuti-co, turístico e de 
mineração, a saber: Bissau, Arquipélago Bolama-Bijagós, Biombo, 
Cacheu, Farim, Bafatá, Gabu, Catió e Buba. 
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Objectivo: Dotar o país de infra-estruturas logísticas, energéticas, digitais 
e urbanas necessárias ao seu desenvolvimento 

A Guiné-Bissau sofre hoje dum profundo défice de infra-estrutura. Para 
assegurar a actualização requerida, este fundamento gira em torno de 
quatro campos de acção:  

• Transportes; 

• energia e recursos hídricos; 

• sistema digital; 

• gestão do território e do desenvolvimento urbano 

 II-Infra-estruturas e desenvolvimento urbano 
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•  Transportes: os pontos de estrangulamento serão eliminados 
(reabilitação do porto e das vias urbanas de Bissau, vias terrestres 
prioritárias e vias fluviomarítimas de navegação);  

•  Energia e recursos hídricos: trata-se de fazer uma reviravolta 
importante mediante o desenvolvimento de 90 MW até 2020 e 
melhoria significativa do acesso à água potável e ao esgoto;  

•  Sistema digital:  a fim de transformar o sistema digital numa 
verdadeira alavanca de crescimento para o conjunto da 
economia; e  

•  Gestão do território e do desenvolvimento urbano:  objectivo 
imediato é renovar e construir os centros urbanos a fim de os dotar 
de infra-estruturas e sistemas funcionais e os estabelecer como 
epicentros da actividade económica. Neste quadro o 
desenvolvimento do Arquipélago Bolama-Bijagós e dos cinco 
principais centros urbanos constituirão prioridade. 

 II-Infra-estruturas e desenvolvimento urbano 
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No quadro das Infra-estruturas de Transportes, objectivo é construir uma 
rede nacional moderna de transporte multimodal, mas no entanto é 
necessario elaborar um plano Director das Infraestruturas de Transporte a 
nivel nacional 

 A construção desta nova carta económica acima referenciada 
supõe, no entanto, o desenvolvimento duma rede nacional de infra-
estruturas modernas para ligar os diferentes pólos e interconectar as 
zonas de produção às de transformação, comercialização ou 
exportação. Esta rede de infra-estruturas permitirá igualmente reforçar os 
intercâmbios comerciais da Guiné-Bissau com os mercados regionais, 
especialmente da Guinée-Conakry, Mali e Senegal Enfim, favorecerá o 
desenvolvimento de serviços de transportes eficazes ao serviço das 
populações urbanas e rurais da Guiné-Bissau.  

 II-Infra-estruturas e desenvolvimento urbano 
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 Esta nova rede de infra-estruturas será formada ao redor de cinco corredores 
principais de desenvolvimento.   

 II-Infra-estruturas e desenvolvimento urbano 

Bubaque 

Bolama 
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- Um primeiro corredor que atravessará o país de oeste a leste ligará a capital 
Bissau a Bafatá, Gabu e aos países fronteiriços da Guiné e do Mali; 

- Bafatá será ligado por um segundo corredor ao sul do Senegal que facilitará o 
acesso ao mercado regional de Diaobé. Gabu será igualmente servida por um 
corredor norte-leste para o sudeste da Guiné, a ligar assim ao Senegal e à Guiné; 

- Um terceiro corredor de Bissau a passar por Farim para o Senegal permitirá 
igualmente ligar ao mercado de Diaobé, bem como transportar fosfatos de FArim 
ao porto de Bissau; 

- Um quarto corredor ligará Bissau a Casamance ao sudoeste do Senegal a 
passar por Cacheu; 

- Enfim, um quinto corredor ligará Bissau, Bolama, Buba e Cacine e será 
igualmente ligado ao primeiro corredor a permitir assim desenvolver o sul do país 

 II-Infra-estruturas e desenvolvimento urbano 
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• Esta rede fará então a junção entre as principais pequenas cidades, 
principais aeroportos e aeródromos e as regiões fronteiriças do Senegal e 
da Guiné e do Mali; 

• A rede fluvial e marítima permitirá ligar as pequenas cidades do lado 
oeste do país, bem como as Ilhas Bijagós; 

• Um importante programa de desenvolvimento rodoviário será realizado 
segundo as prioridades definidas no quadro do esquema director das 
infra-estruturas de transportes. Nos próximos 10 anos a Guiné-Bissau 
deve construir os seus corredores de desenvolvimento, a saber, as infra-
estruturas rodoviárias, marítimas e ferroviárias que permitirão ligar entre si 
de maneira óptima os nove pólos económicos e com os principais 
mercados exteriores.  

 II-Infra-estruturas e desenvolvimento urbano 
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No quadro do desenvolvimento urbano, o objectivo é assegurar a 
renovação urbana e uma distribuição equilibrada e sustentável do 
território. 

• As infra-estruturas urbanas da Guiné-Bissau são estruturalmente 
insuficientes: 

•  Enquanto o êxodo rural se intensifica e a população de Bissau 
aumenta consideravelmente, a atingir 25% da população 
nacional; 

•  Tanto capital Bissau, assim como outros centros urbanos 
continuam a carecer de equipamentos funcionais; 

•  A capital Bissau com população de 450.000 habitantes, estima-
se o défice de habitações em 30.000 à 40.000. 

• Falta de investimento nas infra-estruturas acarretou a deteriorização 
contínua dos centros urbanos: 

•  Poucas políticas urbanas foram implementadas, quer ao nível 
cadastral, de concepção ou de realização de planos directores 
de urbanização. 

 II-Infra-estruturas e desenvolvimento urbano 
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O Plano Estratégico GB 2025 prevê até 2020 quatro programas para 
reactivar o desenvolvimento urbano, a saber: 

1. Reformas e reforço institucional do sector de urbanização e da 
habitação: 

• Implementar uma estrutura jurídica e normativa para proporcionar um 
desenvolvimento urbano dinâmico e coerente, principalmente por meio 
dos códigos da propriedade pública, mobiliária, de urbanismo e da 
habitação; 

• Será criado um fundo  autónomo de apoio ao desenvolvimento 
regional. 

 II-Infra-estruturas e desenvolvimento urbano 
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2. Programa de urgência do desenvolvimento integral do 
arquipélago de Bijagós: 

• Oferecer aos investidores hoteleiros e aos turistas os serviços de saúde, 
segurança, transporte, energia e telecomunicações de que têm 
necessidade; 

• Aéroporto da ilha de Bubaque será modernizado e adaptado para 
receber directamente voos regionais; 

• Transporte intra-insular e extra-insular será desenvolvido com sítios 
hoteleiros. 

 II-Infra-estruturas e desenvolvimento urbano 
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 3.  Elaboração de esquemas directores da gestão urbana  dos cinco 
 principais  centros  (Bissau, Bolama, Cacheu,  Bafatá e Buba): 

•  O País será adoptado de um plano de Ordenamento do Território 
que irá facilitar a eleboração dos planos directores das cidades e 
outros planos de urbanização; 

•  Esquemas directorres determinarão as orientações estratégicas 
para estas cidades (prioritárias nesta 1ª fase) e determinarão, no 
longo prazo o destino geral dos solos; 

•  Permitirão coordenar os programas locais de urbanização com 
política nacional de gestão do território. 

 II-Infra-estruturas e desenvolvimento urbano 
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 4. Promoção de programas de habitação e construção, 
 especialmente para o sector  privado: 

•  Incentivará fortemente o desenvolvimento, por parte do sector 
privado, de programas de habitação para atender as 
necessidades das diferentes categorias da população; 

•  Serão propostas soluções de financiamento no longo prazo para 
habitação social, a fim de facilitar o acesso à habitação da 
população com rendimento médio ou baixo; 

•  Um programa com o uso intensivo de mão de obra permitirá 
acelerar a renovação urbana e criar emprego para os jovens; 

•  Requalificação de alguns bairros das cinco cidades. 

 II-Infra-estruturas e desenvolvimento urbano 
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•  Projecto 1: Reabilitar e reforçar a rede rodoviária nacional: 

•  Reabilitar e construir estrada transoeste Africano -CU1(M´Pack passando por Bissau 
saindo na segunda saida, indo até Quebo-Mampata–Front. Guiné Conakri); 

•  Reabilitar e construir 145 km de rodovias nacionais (a sber, Buba-Fulacunda-
SãoJoão/Tite, Mampata-Cacine, São Domingos Varela, Quinhamel Biombo, 
Bedanda-Cacine, Ingoré Farim, Buba-Catio); 

•  Reabilitar e construir 498km de rodovias regionais (a saber, Gabu-Tchétché-Beli-
Venduleidi-Koumbia, Gabu-Buruntuma-Kandika-Koundara, Gabu-Pirada-
Wassadou-Kabendou, Tanta cossé-Cambadju-Sélékénie-CFRN6, Farim-Saré 
N'Diaye-Bantankountouel); 

•  Construir 300 a 352 km de pistas regionais em todo o território; 

•  Construir as pontes de Farim e Tche Tche, reabilitar a ponte de Contuboel, bem 
como construir 100 aquedutos / pontes pequenas; 

•  Adquirir novas embarcações (barcaças) para as travessias Cubumba/Argile, St. 
John / Bolama, Bissau / Enxudé, Tche Tche e Fulamori. 

 III- Principais Projectos das infra-estruturas de Transporte 
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•  Projecto 2: Construir os principais Portos Comerciais: 

•  Esrão sendo tomadas medidas para reforçar a gestão do Porto de Bissau 
(concessão da gestão), modernizar com novos equipamentos, planear e 
construir a sua extensão, bem como melhorar as suas vias de acesso com 
dragagens mais regulares; 

•  Construir o porto de Buba; 
•  Construir o porto de Pikil; 

•  Projecto 3: Construir terminais de passageiros: 

•  Criar duas estações de passageiros em Bissau (capacidade parra 20 a 50 
autocarros, 9.000 passageiros por dia). 

•  Criar 10 terminais de passageiros no interior do país (Prabis, Quinhamel, 
Bafata, Gabu, Catio, Buba, Canchungo, Bula, Mansoa e Bissorã). 

•  Criar um terminal para veículos utilitários. 

•  Projecto 4: Desnvolver os transportes públicos em Bissau: 

•  Actualizar o estudo sobre a construção de 46,85 km de rotas urbanas em Bissau. 
•  Reabilitação e Construção de vias urbanas de Bisssau 

 III- Principais Projectos das infra-estruturas de Transporte 
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•  Projecto 5: Reabilitação e construções dos aeroportos: 

•  Reabilitação do aeroporto Osvaldo Vieira 
•  Construção dos aeroportos/aeródromos de Bafata, Gabu, 

Bubaque, Cufar, etc. 

•  Projecto 6: Reabilitação dos Edifícios Públicos/Privados e promoçao 
imobiliaria: 

•  Reabilitação dos principais Edifícios Públicos e Privados históricos 
nas quatro cidades (Bissau, Bolama, Cacheu e Bafata). 

•  Construção de habitações de baixo custos e habitações sociais 

•  Projecto 7: Reabilitação/Construção de 5 kms de estradas nas 5 
cidades: 

•  Reabilitação/construção de 5 kms de estradas em pavê nas 
cidades de Bolama, Bafata, Cacheu, Farim e Gabu 

 III- Principais Projectos das infra-estruturas de Transporte 
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Em 2025, a Guiné-Bissau será um País: 

•  Dotado de uma rede nacional de Infra-estruturas moderna e 
competitiva; 

•  Ordenado, tendo as infra-estruturas (serviços coletivos, 
tarnsportes, TICs, disponíveis e funcionais em todo o território 
nacional; 

•  Todas as regiões serão associadas à dinâmica de 
desenvolvimento; 

•  Os principais centros urbanos terão as infra-estruturas adequadas 
e modernas, numa dinâmica positiva, facilitando em pleno a 
valorização dos recursos naturais do território, oferecendo um 
conjunto de serviços administrativos e sociais necessários. 

 IV- Conclusões 
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