Embaixade dos Estados Unidos para o Senegal e a Guiné-Bissau
O Programa de Auto-ajuda
O programa Especial de Auto-ajuda (SSH) do Embaixador é um programa de assistência de bases que
permite as embaixadas dos EUA responder rapidamente às solicitações locais para projetos de
desenvolvimento baseados nas pequenas comunidades. A finalidade do programa especial de auto-ajuda é
apoiar as comunidades através de subvenções modestas que teriam um impacto positivo nas comunidades.
O programa SSH iniciou-se primeiro no Togo em 1964 e desenvolveu-se gradualmente para se tornar um
dos mais visíveis e bem sucedidos programas de assistência em África. A filosofia do SSH é ajudar as
comunidades prontas à se auto-ajudarem.
Qualquer pessoa colectiva ou organização/grupo/ associação de desenvolvimento comunitário poderá
solicitar o financiamento para uma utilidade pública ou actividade comunitária, aprovada pelas
autoridades competentes da Guiné-Bissau.
O projeto deve ser apresentado por um grupo organizado, motivado, que tem uma necessidade real e que
já lidou com comunidades. O projecto deve ser viável, com base no contexto sócio-económico e incluir as
informações necessárias e a documentação exigida no formulário.
As organizações interessadas podem obter um formulário da auto-ajuda a partir da Representação da
Embaixada Americana em Bissau ou baixá-lo aqui: Formulário do Fundo Especial de Auto-ajuda (pdf
213kb). A organização pode também enviar o seu próprio projecto elaborado, uma vez que tenha
facultado todas as informações necessárias, indicadas no formulário SSH da sua proposta.
O requerente deve preencher o formulário com cuidado com especial ênfase para os seguintes aspectos
críticos do projecto proposto:
• Objectivos, impactos e activiades chaves
• Estratégia de implementação
• Mecanismos de monitorização
• Orçamento detalhado
O formulário deve ser enviado para:
Coordinador do Programa Especial de Auto-ajuda
U.S. Embassy, Dakar
Route des Almadies
B.P. 49, Dakar, Senegal
Tel:
221-33.879.4668 (linha directa)
Tel:
221-33.879.4000 (standard)
Fax:
221-33.879.4100
E-mail: SelfHelpS@state.gov

Aconselhamos que baixe e leia as diretrizes do formulário de Fundo de Auto-Ajuda (em inglês - PDF
502kb) para o Senegal- antes de completar o formulário do Fundo Especial da Auto-ajuda (em inglês - PDF
213kb). Estas mesmas diretrizes são aplicáveis à Guiné-Bissau.
A embaixada dos EUA aceita pedidos de subsídio para o programa especial de auto-ajuda do embaixador
durante o ano inteiro. As decisões de financiamento e de apoios dependem da disponibilidade do fundo,
durante todo o ano.
Os candidatos interessados em ser considerados para a próxima ronda de financiamento do Programa
Especial de Auto-ajuda do Embaixador são incentivados a apresentarem as suas propostas até o dia 22 de
julho de 2016, às 13:00.

