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Resumo 

Esta dissertação procura realizar uma análise do papel que a inovação social pode ter na 

luta contra a exclusão social, atribuindo um papel de extrema importância à capacitação 

da população. O estudo incide sobre um projecto de inovação social intitulado “Luz Bin 

– Promoção de Energia Solar nas Escolas de Bafatá”, que decorreu entre 2009 e 2010 na 

Guiné-Bissau. A sua análise tem também o propósito de investigar se o projecto é um 

caso de inovação social na luta contra a exclusão social. 

Palavras-Chave: Inovação Social; Exclusão Social; Educação; Guiné-Bissau; Bafatá. 

 

Abstract: 

This thesis conducts a review of the role that social innovation can play in the fight 

against social exclusion, by assigning a role of extreme importance to the capacity 

building of the population. The study focuses on a social innovation project entitled 

"Light Bin - Promoting Solar Energy in Bafatá Schools", which ran between 2009 and 

2010 in Guinea-Bissau. Its analysis has also the purpose of investigate if the project is 

a case of social innovation in the struggle against social exclusion. 

Key Words: Social Innovation; Social Exclusion; Education; Guinea-Bissau; Bafatá. 
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I. Introdução 

Numa época em que o mundo se encontra numa grave crise económica que requer 

esforços e sacrifícios de toda a população, e onde os governos devido à pressão 

existente sobre os custos, realizam cortes constantes nos serviços públicos, a inovação 

social ganha um papel relevante nas sociedades, emergindo como abordagem 

promissora para a melhoria de vida das populações e o desenvolvimento internacional. 

A inovação social (conjunto de novas estratégias, conceitos, ideias e organizações que 

atendem às necessidades sociais) é particularmente útil quando as medidas do estado no 

combate à exclusão social não se verificam, como muitas vezes acontece nos países em 

desenvolvimento; como veremos, embora esses projectos de inovação social não sejam 

substitutos das intervenções do sector público, podem tornar mais eficaz e melhorar a 

seu impacto. Efectivamente, sem novas abordagens em regiões onde a pobreza e a fome 

são crónicas, as restrições orçamentais e técnicas fazem com que as estratégias e 

programas continuem a estar aquém dos objectivos pretendidos, pelo que a inovação se 

torna um imperativo quando os problemas se agravam, quando os sistemas não 

funcionarem devidamente ou quando as instituições apresentam estratégias “clássicas”, 

possivelmente adequadas para resolver problemas do passado ao invés de problemas 

actuais. A consciência de uma lacuna entre o que existe e o que devia haver, entre o que 

as pessoas precisam e o que é oferecido por governos, empresas privadas e organizações 

não governamentais (ONG’s), é como veremos um importante motivo para o 

desenvolvimento de projectos de inovação social.  

O tema da inovação social ainda se encontra pouco desenvolvido e o número de estudos 

existentes sobre o conceito, a prática e o seu impacto é ainda reduzido. Ora, é necessário 

atribuir-lhe mais atenção pois esta pode ser a chave no desenvolvimento de muitos 
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países, propondo uma nova abordagem para a resolução de graves problemas, como a 

pobreza e a exclusão social, uma vez que as suas características e visão para a satisfação 

das necessidades sociais, torna-a um elemento poderoso, ao qual as sociedades devem 

recorrer.  

O objectivo desta dissertação é analisar o conceito de inovação social e verificar de que 

modo esta nova abordagem pode contribuir para a luta contra a exclusão social, através 

do estudo do projecto “Luz Bin” desenvolvido pela TESE (ONG de apoio ao 

desenvolvimento) na Guiné-Bissau.  

Nas áreas rurais da Guiné-Bissau a falta de oportunidade para aceder a meios 

educacionais, impossibilita tanto as crianças como os adultos, que trabalham durante o 

dia, de frequentar as escolas. O projecto “Luz Bin”, através da instalação de painéis 

solares nas escolas beneficiárias, permitiu a extensão dos horários escolares e 

consequentemente a sua frequência por quem estava privado de o fazer. Paralelamente 

foram utilizados equipamentos de televisão e vídeo em cada escola, de modo a 

estruturar mais rigorosamente a acção de alfabetização nas escolas. Os resultados do 

projecto são bastante positivos, tendo decrescido o número de crianças em idade escolar 

que não frequentam aulas, assim como o número de mulheres analfabetas na área 

abrangida. No fim da investigação chegamos à conclusão que o projecto “Luz Bin” é 

um exemplo notável de como a inovação social pode contribuir para melhorar as 

condições de vida das populações e principalmente possibilitar-lhes meios para 

iniciarem o processo de integração social.  

O trabalho encontra-se dividido em sete capítulos, iniciando-se com a introdução. O 

segundo capítulo apresenta os elementos teóricos associados à exclusão social e 

inovação social. Na primeira parte do capítulo realizamos a contextualização da 
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exclusão social, partindo posteriormente para a necessidade de inovação social e as suas 

características. Após a explicação da metodologia utilizada, o quarto capítulo sintetiza o 

problema da exclusão social na Guiné-Bissau, o que tem sido feito para reduzi-lo e é 

realizado o estudo do caso. No quinto capítulo é analisada a relação entre o projecto e a 

inovação social, seguem-se as conclusões do trabalho e por fim a apresentação das 

limitações e recomendações para estudos futuros. 
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II. Revisão de Literatura  

1. Contextualização da Exclusão Social 

A crise económica que teve início em 2007 representa grandes desafios para todos os 

países do mundo, conduzindo a significativos declínios na actividade económica (World 

Health Organization, 2011). Esta crise económica atinge principalmente as pessoas com 

menor rendimento, acarretando consequências como o aumento da exclusão social dos 

grupos mais vulneráveis (pessoas com pouco rendimento), onde se incluem crianças, 

jovens, famílias monoparentais, desempregados, minorias étnicas, migrantes e pessoas 

mais velhas (World Health Organization, 2011).  

Ora uma das principais prioridades do desenvolvimento internacional é a redução da 

pobreza
1
, em 1990, o Relatório do Banco Mundial sobre o Desenvolvimento Mundial 

considerou este tema um aspecto fundamental no desenvolvimento dos países e em 

2000, reformou essa preocupação, ampliando o conceito de pobreza para incluir as 

dimensões da “vulnerabilidade, falta de voz e impotência” (Bonfiglioli, 2003).  

A dimensão da pobreza é significativa e reflecte uma diversidade de indicadores. Com 

efeito, existem no mundo 6,89 biliões de pessoas. Em 2008, cerca de 1,28 biliões 

viviam com menos de $1,25 por dia e se aumentarmos esse valor para $2 o número sobe 

consideravelmente, para 2,47 biliões (The World Bank, 2012). 1,6 biliões não dispõem 

de electricidade e 5,4 biliões não têm acesso à Internet (Programa das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento, 2008). Em 2010 a esperança média de vida nos países 

desenvolvidos, situava-se nos oitenta anos, enquanto nos países em desenvolvimento 

rondava os sessenta e sete anos (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, 

2010). Relativamente à nutrição, a Organização para a Alimentação e Agricultura, 

                                                             
1 Falta ou incapacidade de conseguir socialmente, um padrão de vida aceitável (The World Bank, 2012) 
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estimou que em 2008 existissem 739 milhões de pessoas sem uma adequada ingestão 

diária de alimentos. Em 1990, 12 milhões de crianças morriam antes do seu primeiro 

aniversário. A nível global, este número tem vindo a diminuir, apresentando um valor 

de 7,5 milhões de mortes de crianças em 2010. Contudo, as taxas continuam bastante 

altas em muitos países, especialmente na África Subsaariana, onde uma criança em cada 

oito morre antes do seu primeiro aniversário (The World Bank, 2012). Para além disso, 

entre o ano 2003 e o de 2028, previa-se um crescimento de mais 2 biliões da população 

humana, dos quais 97 % era nos países em desenvolvimento. (Bonfiglioli, 2003: 12).  

Inicialmente a definição de pobreza era associada a uma falta do necessário para o bem-

estar material – especialmente alimentos, habitação, entre outros activos. Ou seja, a 

pobreza era entendida como a falta de recursos múltiplos que tem como consequência a 

fome e a privação física (Crespo e Gurovitz, 2002). Sen (2000) define-a como uma 

privação das capacidades básicas de um indivíduo e não apenas com um rendimento 

inferior a um patamar pré-estabelecido. Todavia, a definição tem vindo a ser alargada e, 

actualmente uma das definições mais completas e citadas é a fornecida pelo Banco 

Mundial: “privação humana inaceitável em termos de oportunidades de economia, 

educação, saúde e nutrição, bem como a falta de capacitação e segurança.” (Bonfiglioli, 

2003: 13 - 14). 

2. Necessidade de Inovação Social 

De acordo com Doi e Yamada (2010: 197) a sociedade global “está numa situação 

caótica desde o início do século XXI” e as chamadas de urgência para a inovação 

tornaram-se cada vez mais frequentes (Moore e Westley, 2011), uma vez que as 

soluções tradicionais parecem não conseguir resolver adequadamente os problemas. A 

perspectiva da inovação social é distinta. 
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Efectivamente, as pessoas estão a criar novas respostas eficazes para os maiores 

desafios do nosso tempo (Murray, Caulier-Grice e Mulgan, 2010: 2), pois a 

desagregação de relações sociais e os processos de isolamento e privação não podem ser 

regulados por agências do estado, havendo necessidade de reformas integradas e da 

denominada “sociedade civil”. A redução acentuada da despesa pública, em paralelo 

com o aumento das crescentes pressões sociais, torna “não plausível” a criação de 

mudanças incrementais de carácter público e medidas de eficiência nos serviços 

públicos (Murray, 2009). Acrescente-se ainda que as eventuais medidas monetárias e 

fiscais não são susceptíveis de restaurar o crescimento por si próprio, sendo necessário 

um programa de mudança estrutural profunda e transformações radicais das infra-

estruturas/instituições. Estas alterações serão a pré-condição para um período novo de 

crescimento qualitativamente diferente. Nestas transformações a inovação social terá 

um lugar central (Murray, 2009), sendo necessários novos e diferentes recursos e 

actores (Gerometta, Haussermann e Longo, 2005: 2012) com um papel central no 

processo de transição (e incluindo também no processo as pessoas que são 

marginalizadas – os trabalhadores com menos literacia, os jovens e os mais idosos com 

os seus conhecimentos) (Scott-Cato e Hillier, 2010: 882). 

A inovação social é uma abordagem que não é exclusiva para o sector sem fins 

lucrativos e pode ser aplicada em diversos contextos. Na realidade a inovação social 

pode ser impulsionada pela política e governo (novos modelos de saúde pública), 

mercados (o software open source, ou alimentos orgânicos), movimentos (comércio 

justo), universidade (modelos pedagógicos de educação de filhos) e empresas sociais 

(micro crédito).  
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Segundo Mumford citado por MacCallum et al (2009: 12) o conceito de inovação social 

não é novo. Por exemplo, se regredirmos até ao século XVIII, Benjamin Franklin 

evocou a inovação social ao propor pequenas modificações dentro das organizações 

sociais das comunidades.  

Na prática, inovação social significa a satisfação de necessidades específicas graças a 

uma iniciativa colectiva, o que não é sinónimo de intervenção exclusivamente estatal 

(MacCallum et al, 2009), pois a sociedade civil é e sempre será complementar ao estado 

local e nunca o irá substituir (Gerometta et al, 2005).    

Começamos por definir “inovação”: a inovação ocorre quando uma nova ideia (ou 

combinação de velhas ideias) forma uma maneira diferente de pensar e agir que muda 

paradigmas existentes. As inovações ocorrem em todos os sectores e áreas da actividade 

económica (Adams e Hess, 2008) e são uma recombinação de elementos mais velhos – 

nunca é novidade total (Moore e Westley, 2011). As inovações podem também assumir 

várias formas, como por exemplo: tecnológicas, organizacionais, sociais e artísticas (Pol 

e Ville, 2008).  

No caso especifico da “inovação social”, ela é entendida como “uma mudança 

significativa na forma como uma certa sociedade lida com um problema social” (Diogo, 

Marques e Guerra, 2010:1). Para Mulgan (2006:146), o conceito de inovação social 

refere-se a “actividades e serviços inovadores que são motivados pelo objectivo de 

atender uma necessidade social e que são predominantemente difundidas através de 

organizações cujos propósitos são primeiramente sociais”, ou seja, é uma “nova solução 

para um problema social que é mais eficaz, eficiente, sustentável, que as soluções 

existentes e para o qual o valor criado acumula principalmente para a sociedade como 

um todo” (Jr., Deiglmeier e Miller, 2008: 38). Uma definição mais completa é 
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disponibilizada pela União Europeia (2010): Inovação Social são novas ideias 

(produtos, serviços e modelos) que atendem simultaneamente às necessidades sociais 

(mais eficazes que as alternativas) e à criação de novas relações sociais ou colaborações. 

Uma visão mais focada no aspecto social é a de Jr et al (2008: 36) e Rammert (2010) 

citado por Howaldt e Schwarz (2010). Os primeiros defendem que “a inovação social é 

a melhor construção para a compreensão e produção permanente da mudança social”, 

enquanto o segundo afirma que a inovação social se traduz em "novas formas de 

participação e integração social" (Howaldt e Schwarz, 2010: 65). 

Analisando as definições anteriores, podemos concluir que os pontos fulcrais da 

inovação social são intervenções que: (1) geram uma nova solução para uma 

necessidade específica; (2) beneficiam “um todo” (grupo, comunidade, etc); e (3) são 

desenvolvidos em colaboração. Podemos então definir inovação social como a criação e 

implementação de uma solução bem estruturada, desenvolvida em cooperação e que vai 

responder a um problema social, beneficiando não só um único indivíduo, mas sim um 

determinado grupo alvo.  

3. Características da Inovação Social 

As características fundamentais da inovação social são que o foco está na construção de 

activos e a comunidade é vista como um agente social, tendo oportunidades e 

envolvendo-se na resolução de problemas da sociedade (Adams e Hess, 2008: 3). 

Mulgan et al (2006) defende que o processo de inovação social depende de três elos 

básicos do sistema socioeconómico que a sustenta: procura efectiva (o amplo 

reconhecimento dos problemas sociais); fornecimento eficaz (gerar novas ideias que 

podem resolver esses problemas) e estratégias eficazes (a resposta à pergunta ”como 

fazer as ideias funcionarem?”).  
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Inovação social significa então a adopção de uma nova metodologia de trabalho social, 

que é composta por dois pilares principais: (a) necessidade de trabalhar “‘com’ e não 

‘para’ o povo”, conhecendo os benefícios múltiplos. A base essencial de trabalho da 

inovação social é relacional e, portanto, deve ser focado não só em necessidades 

imediatas da população, mas também, em capacidades das pessoas, objectivos e 

responsabilidades (Diogo et al, 2010); (b) rede de cooperação – é um método 

fundamental para o processo de desenvolvimento de inovação social. Implica uma 

partilha efectiva de conhecimentos, ideias e informações (Diogo et al, 2010).  

4. Fases do Processo de Inovação Social 

A obtenção de novas soluções para problemas sociais não é apenas uma questão de 

sorte, nem é exclusivamente a competência de indivíduos brilhantes. As inovações 

podem ser geradas, apoiadas e alimentadas e qualquer pessoa, que queira, pode tornar-

se parte dela (Murray et al, 2010). Embora existam inúmeras iniciativas promissoras de 

inovação social, poucas têm crescido à escala, e há uma carência de suporte para 

transformar boas ideias em grandes impactos (Murray, 2009: 4). Por este motivo 

entende-se que qualquer processo de inovação social tem de passar por seis fases 

distintas (Murray et al, 2010): 

I. Inspirações e diagnósticos – Nesta fase, incluem todos os factores que destacam a 

necessidade de inovação. É nesta etapa que se realiza o diagnóstico do problema, 

indo para além dos sintomas e identificando as suas causas concretas.  

II. Propostas e ideias – É a fase de gerar ideias que permite resolver os problemas 

identificados anteriormente.  

III. Prototipagem e os testes pilotos – é a fase de testes práticos das ideias e pode ser 

feito simplesmente através da aplicação na realidade em pequenas amostras, ou 
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através de testes piloto, protótipos e ensaios formais (Murray et al, 2010). Segundo 

Richard Nelson (2006), a inovação organizacional uma vez que apresenta novas 

abordagens, envolve muita aprendizagem por “tentativa e erro”, trabalho duro e 

necessários ajustes (Gardner, Acharva e Yach, 2007: 1055).  

IV. Sustentação – Isto é, a aplicação recorrente quando a ideia se torna prática diária. 

Envolve a afinação de ideias e a identificação do financiamento para garantir a 

sustentabilidade financeira a longo prazo da empresa social que irá implementar a 

inovação. 

V. Escala e difusão – Nesta fase há uma série de estratégias que podem ser usadas para 

crescer e espalhar uma inovação – por exemplo o licenciamento e franchising 

(Murray et al, 2010). Esta questão revela-se um problema central. Braun-Thürmann 

(2005) afirmava que inovações sociais podem "dificilmente gerar ganho económico, 

o que por sua vez leva à tendência para permanecer na periferia do interesse público 

e político numa sociedade que muitas vezes se descreve através do sucesso ou 

fracasso económico" (Howaldt e Schwarz, 2010 : 43) 

VI. Mudança sistémica – Este é o objectivo final da inovação social. A mudança 

sistémica normalmente envolve a interacção de vários elementos: movimentos 

sociais, modelos de negócios, leis e regulamentos, dados e infra-estruturas e formas 

totalmente novas de pensar e fazer. Se os pioneiros podem contornar as barreiras, a 

sustentabilidade da solução muitas vezes, depende da criação de novas condições 

que tornem as inovações economicamente viáveis (Murray et al, 2010).   

Note-se que como afirma Howaldt e Schwarz (2010: 28) ao citar Gillwald (2000) as 

inovações sociais são também “acompanhadas de efeitos colaterais, além de efeitos 

intencionais, planeados e previsíveis, repercussões não intencionais, não planeadas e 
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imprevisíveis são possíveis”, uma vez que habitualmente, não há capacidade 

generalizada para prever com exactidão o impacto futuro das inovações sociais (Pol e 

Ville, 2008). Embora a literatura sobre inovação social defenda que o melhor teste para 

uma ideia é a realidade, ou seja, ser posta em prática, a fim de expor o seu pleno 

potencial (Diogo et al, 2010), a mudança de uma dada situação pode contribuir para 

melhorar ou prejudicar a qualidade de vida, dependendo do indivíduo em questão. Por 

isso, embora poucas pessoas neguem que a criação de novas ideias está no centro de 

uma melhoria das condições de vida (Pol e Ville, 2008), a sua aplicação prática deve ser 

feita cuidadosamente, evitando eventuais efeitos negativos. 

5. Barreiras à Inovação Social 

As circunstâncias contextuais que permitem e apoiam a inovação merecem uma análise. 

(Hazel e Onoga, 2003), pois podem limitar o sucesso das novas abordagens. Por 

exemplo, Fairweather (1972) reconheceu que "o maior obstáculo para a criação de 

mudança necessária nas sociedades tecnológicas são os valores e as organizações 

sociais que o próprio homem criou” (Hazel e Onoga, 2003: 286). Todavia esses valores 

vão-se modificando. Referindo-se ao crescente envolvimento da economia privada na 

economia social, Murray et al (2009) dá como exemplos, a responsabilidade social das 

empresas e o movimento do comércio justo (Froud et al, 2009: 4). 

Os resultados da inovação social por si só, nem sempre são os melhores para a 

sociedade. De acordo com Nilsson (2003) a inovação social deve ser medida de acordo 

com três critérios:  

i. Escala – importância de dimensão, em termos de número de pessoas envolvidas 

e a extensão da área geográfica que é servido; 
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ii. Abrangência – importância de abordagens integradas e multidisciplinares, a fim 

de alcançar as diversas dimensões interdependentes de exclusão, tais como 

habitação e educação, por exemplo; 

iii. Ressonância – os projectos com capacidade para entrar na vida das pessoas e da 

imaginação, não apenas das pessoas que precisam, mas de todas as partes 

interessadas, tais como voluntários, funcionários, investidores e público em 

geral, a fim de promover a necessária reinterpretação das ideias para poderem 

crescer e espalharem-se (Diogo et al, 2010).  
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III. Metodologia 

A escolha da metodologia é realizada com base no tipo de informação de que se dispõe 

e na resposta às questões levantadas, de acordo com os objectivos pretendidos.  

Optamos essencialmente por técnicas de carácter qualitativo, no qual a investigação é 

feita pelo método indutivo, optando por uma perspectiva mais exploratória que 

confirmatória: “processo através do qual se observa determinado fenómeno e se chega a 

conclusões” (Malhotra e Birks, 2003). Assim sendo, este trabalho consiste numa 

investigação indutiva que não avalia modelos, hipóteses ou teorias preconcebidas. Pelo 

contrário, desenvolve conceitos, interacções e avaliações, através de dados recolhidos 

junto do principal impulsionador do projecto, a TESE.  

A selecção do tipo de investigação bibliográfica ou documental consistiu na revisão de 

literatura recorrendo a livros, a artigos científicos, assim como à análise de relatórios do 

projecto, cedidos pela TESE, e de dados estatísticos, o que permitiu: (a) a obtenção de 

informação recompilada, processada e sistematizada por outros investigadores; (b) a 

abordagem especifica do país e região onde o projecto foi implementado; e (c) a 

identificação dos principais conceitos teóricos relevantes. Note-se que como o conceito 

de “inovação social” ainda está a ser desenvolvido e aprofundado, a pesquisa 

bibliográfica, enfrentou algumas limitações. 

Para o estudo de caso escolhemos o projecto “Luz Bin – Promoção de Energia Solar nas 

Escolas de Bafatá” por dois motivos principais: (a) ser impulsionado pela TESE, ONG 

com uma posição forte no desenvolvimento social, igualdade de oportunidades e 

melhoria da qualidade de vida; (b) já ter sido concluído, o que, permitiu uma resposta 

clara aos objectivos específicos da investigação, pois não poderíamos verificar o 

contributo real da inovação social num projecto onde não existissem resultados. As duas 
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grandes questões de investigação deste trabalho são: (1) É o projecto “Luz Bin – 

Promoção de Energia Solar nas Escolas de Bafatá” um projecto de inovação social? ; (2) 

Esse projecto luta contra a exclusão social? 

Perante a escassez de dados quantitativos, a avaliação do projecto foi realizada 

predominantemente através de uma investigação qualitativa, uma vez que o objectivo é 

estudar um projecto em particular, de luta contra a exclusão social, através do processo 

de inovação social, e tirar conclusões sobre os princípios gerais deste caso específico. O 

método qualitativo permitiu-nos também uma maior objectividade na captação da 

realidade, complexa e sistémica preservando as suas características particulares. 
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IV. Estudo do Caso “Luz Bin – Promoção de Energia Solar nas Escolas de 

Bafatá” 

1. Pobreza na Guiné-Bissau e Objectivos do Milénio 

A Guiné-Bissau é um país localizado na costa ocidental de África, fazendo fronteira, a 

norte, com o Senegal, a este e sudeste com a Guiné e a sul e oeste com o Oceano 

Atlântico. A sua população é dispersa etnicamente, com línguas distintas, costumes e 

estruturas sociais diversificadas. 

Bafatá, região escolhida pelos Engenheiros Sem Fronteiras (ESF)
2
para a implementação 

do projecto “Luz Bin”, localiza-se no interior do país na margem do Rio Geba. Com 

cerca de 200.000 habitantes e uma área aproximadamente de 6.000 Km
2
.  

Dados relativos à Guiné-Bissau mostram que o PIB per capita da Guiné-Bissau é de 

273 USD (PNUD, 2010), a sua esperança média de vida à nascença é de 48,6 anos, por 

cada 1000 nado-vivos morrem na Guiné-Bissau 195 crianças com menos de cinco anos 

(PNUD, 2010) e 64,7% das pessoas vivem com menos de dois dólares por dia, sendo a 

sua maioria do sexo feminino (FEC, 2011). Este fenómeno parece estar concentrado nas 

áreas rurais, onde 63% da população vivia abaixo da linha de pobreza, em comparação 

com 31% da população urbana (African Development Bank and African Development 

Fund, 2011). Este conjunto de indicadores colocam a Guiné-Bissau em 164º lugar no 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) sendo por isso um dos países mais pobres 

do mundo.  

                                                             
2  Os ESF são o programa da TESE que promove o empreendedorismo social e o acesso sustentável das 

comunidades a serviços e infra-estruturas sociais nos sectores da Água, Saneamento, Energia, Resíduos, 

Agricultura e Tecnologia. Os ESF têm focado a sua intervenção na área da Cooperação para o 

Desenvolvimento, através de uma ampla colaboração com entidades públicas e privadas. Os seus países 

de actuação são Guiné Bissau, São Tomé e Príncipe, Angola e Moçambique.   
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Em relação ao sector da energia, os meios limitados de abastecimento centram-se na 

capital Bissau, existindo um grande desfasamento entre o meio rural e o urbano. As 

redes de distribuição e comercialização são muito limitadas para a maioria dos sectores 

e aglomerados populacionais dificultando o desenvolvimento económico. A pressão no 

ambiente provocada pelas necessidades de combustíveis lenhosos tem causado sérios 

problemas às populações, que se têm de deslocar cada vez mais quilómetros para 

satisfazerem as suas necessidades energéticas para cozinhar, iluminar, etc. Infelizmente, 

devido à dispersão e distância entre os aglomerados populacionais, não é 

economicamente viável implementar uma rede eléctrica para todos, o que afecta 

seriamente a educação e a saúde. Até ao momento, a solução preconizada pelo governo, 

nas localidades isoladas, consiste em sistemas de micro geração a partir da energia 

solar, para alimentar os sistemas de comunicação e o armazenamento frio de 

medicamentos e alimentos. Assim, o recurso a tecnologias de aproveitamento da energia 

solar apresenta-se como uma alternativa exequível para comunidades rurais, muitas 

vezes isoladas (TESE, 2008). 

O sector da educação tem hoje uma grande importância nas estratégias do governo da 

Guiné-Bissau, que o elegeu como uma das prioridades de desenvolvimento e realça a 

necessidade de estabelecer parcerias e alianças numa estratégia de complementaridade 

dos esforços do governo na provisão ensino básico para todos (TESE, 2008).  

Com efeito, apesar dos esforços locais e da comunidade internacional, a Guiné-Bissau é 

um dos países com maior índice de analfabetismo (47,5% dos homens e 78,82% das 

mulheres são analfabetas) (FEC, 2011). Esta situação ainda piora quando verificamos 

que desde 2007 a taxa bruta de matrículas estagnou em cerca de 79%. Mais uma vez, a 

área rural, apresentada resultados ainda mais fracos, com uma taxa de 60%. Este factor 



 
 

23 

torna-se ainda mais preocupante quando a taxa de abandono escolar subiu de 5,9% em 

2007, para 11,6% em 2010, minimizando a taxa de conclusão do ensino primário para 

57% em 2010 (FEC, 2011). No que se refere às crianças, um quarto da população total 

tem entre os 7 e 17 anos, representando 18% de crianças em idade escolar (FEC, 2011). 

Temos por isso uma população jovem muito numerosa, cuja formação escolar é 

insuficiente, limitando as perspectivas de um crescimento e desenvolvimento 

económico no futuro. 

Devido ao número insuficiente de salas de aula e com o objectivo de conseguir atender 

a todas as crianças, algumas escolas reduziram o seu tempo lectivo de cinco para três 

horas, permitindo aumentar os períodos lectivos durante o dia de dois para três turnos e 

consequentemente aumentando o número de alunos que poderão frequentar as aulas. 

Todavia, juntamente com esta solução, surgiu um novo problema: o défice na qualidade 

de ensino, uma vez que este não cobre por completo o programa oficial no calendário 

escolar estabelecido (apenas 60% das crianças inscritas conseguem cumpri-lo) (TESE, 

2008). Note-se ainda que desses três períodos diários, apenas os alunos do segundo 

turno lectivo conseguem ter as condições necessárias para trabalharem correctamente, 

visto que nos outros dois, como a totalidade das escolas rurais não dispõem de 

iluminação, não se aproveita completamente o tempo de aula. Este problema transpõe-

se também para a alfabetização dos adultos, principalmente para as mulheres que 

querem investir na sua formação fora do horário de trabalho e não podem. 

A nível mundial para incentivar o combate aos problemas referidos anteriormente, 

foram criados os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM). Estes são metas 

mensuráveis, ligadas a um prazo, que pretendem fazer a diferença na vida de biliões de 

pessoas. Os ODM estabelecem um quadro para todo o sistema das Nações Unidas 
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trabalhar de forma integrada e coerente em direcção a um fim comum – a redução da 

pobreza – e tendo como principais alvos os governos (Valor, 2012). Em 2000, 189 

chefes de Estado da Organização das Nações Unidas concordaram em constituir uma 

aliança global para o desenvolvimento e assinaram a chamada Declaração do Milénio, 

comprometendo-se a atingir oito metas até 2015 (Lozano et al, 2011). No entanto, 

havendo a certeza de que os governos sozinhos não podem atingir as metas 

consideradas, as Nações Unidas trabalham de forma articulada com outros agentes, 

existindo um envolvimento de várias instituições e autores, do sector público e privado, 

para que as metas possam ser cumpridas (Valor, 2012).  

Apresentamos de seguida os 8 ODM (Nações Unidas, 2011):  

 Objectivo 1 – Erradicar a pobreza extrema e a fome – Reduzir para metade, entre 

1990 e 2015, a proporção de pessoas cujo rendimento é inferior a 1 dólar por dia e 

as que sofrem de fome; 

 Objectivo 2 – Assegurar o ensino básico – Garantir que até 2015, todas as crianças, 

meninos e meninas, serão capazes de completar um curso completo de instrução de 

ensino primário; 

 Objectivo 3 – Promover a igualdade de género e a capacitação das mulheres – 

Eliminar a disparidade de género do ensino primário e secundário de educação, de 

preferência até 2005, e em todos os níveis de educação até 2015. 

 Objectivo 4 – Reduzir a mortalidade infantil – entre 1990 e 2015, reduzir em dois 

terços a taxa de mortalidade de menores de cinco anos. 

 Objectivo 5 – Melhorar a saúde maternal – entre 1990 e 2015, reduzir em três 

quartos a taxa de mortalidade maternal. 



 
 

25 

 Objectivo 6 – Combater o VHI/SIDA, malária e outras doenças – até 2015, deter e 

começar a reverter a propagação do VHI/SIDA, da malária e outras doenças graves. 

 Objectivo 7 – Garantir sustentabilidade ambiental – integrar os princípios do 

desenvolvimento sustentável nas políticas e programas nacionais e reverter a perda 

de recursos ambientais; até 2015 reduzir para metade, a proporção da população sem 

acesso sustentável à água potável e ao saneamento básico e até 2020, alcançar uma 

melhoria significativa na vida de pelo menos 100 milhões de moradores de favelas. 

 Objectivo 8 – Desenvolver uma parceria para o desenvolvimento – desenvolver um 

sistema aberto, baseado em regras, previsível, não discriminatório e financeiro; 

atender às necessidades especiais dos países menos desenvolvidos e em 

desenvolvimento; tratar globalmente o problema da dívida dos países em 

desenvolvimento; em cooperação com as empresas farmacêuticas, proporcionar o 

acesso a medicamentos essenciais nos países em desenvolvimento e juntamente com 

o sector privado, tornar disponíveis os benefícios de novas tecnologias, 

designadamente de informação e comunicação. 

Dos 8 ODM referidos anteriormente o projecto estudado contribuiu directamente para 

alcançar os objectivos número dois e três. 

2. Estudo do Caso 

2.1 Descrição do Projecto 

A Associação para o Desenvolvimento pela Tecnologia, Engenharia, Saúde e Educação 

(TESE) (http://www.tese.org.pt/) é uma Organização Não Governamental para o 

Desenvolvimento, que tem como objecto social a concepção, promoção, execução e 

apoio a programas/projectos e acções de cariz social, cultural, ambiental, cívico e 
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educacional, em Portugal e em especial nos países em vias de desenvolvimento
3
. No 

âmbito do departamento dos ESF, em Janeiro de 2009 iniciou-se o projecto “LUZ BIN 

– Promoção de Energia Solar nas Escolas de Bafatá”, que tinha como objectivo geral 

contribuir para atingir o ensino primário universal (ODM2) e a igualdade de género 

(ODM3) na região de Bafatá na Guiné-Bissau. Mais especificamente, o projecto 

tencionava aumentar o acesso à educação de crianças e adultos, através da iluminação 

de infra-estruturas escolares nos meios rurais de Bafatá. O grupo alvo do projecto era 

por isso constituído por crianças em idade escolar e adultos não alfabetizados, em 

particular as mulheres.  

Os ESF escolheram a região “Bafatá” para implementar este projecto por dois motivos 

principais: 

o Dispor de infra-estruturas escolares que, se fossem aproveitadas, podiam ser 

utilizadas como espaços multi-uso e lugares para adquirir os conhecimentos em 

vários domínios do desenvolvimento comunitário; 

o Existirem sinergias e integração com outras acções de Cooperação Portuguesa 

(Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento - IPAD
4
; Fundação 

Evangelização e Culturas – FEC
5
; Faculdade de Direito de Lisboa

6
), nomeadamente 

                                                             
3 A TESE, constituída em 2002, procura criar e implementar respostas inovadoras que melhor promovam 

o desenvolvimento social, a igualdade de oportunidades e a qualidade de vida. Para tal a TESE apresenta 

quatro departamentos: Inovação Local, Investigação, Redes e Awareness e Consultoria e Capacitação. Os 

seus países de actuação são: Portugal, Moçambique, Guiné-Bissau, Angola e São Tomé e Príncipe. 

Salienta-mos como projectos mais importantes: Ser Humano; Luz Bin e Orienta-te. 

4  O IPAD, constituído em 1994, actua na Guiné-Bissau essencialmente como financiador dos projectos. 

As áreas que financiam pertencem maioritariamente à área de infra-estruturas e serviços sociais, como por 

exemplo, a educação. 

5  A FEC, constituída em 1990, actua na área da educação. Implementou um projecto centrado no ensino 

básico, para promover a qualidade na educação nas zonas rurais da Guiné-Bissau (Cacheu, Oio, Bafatá e 

Tombali). Após o seu término iniciou um novo projecto, para melhorar a capacidade dos professores de 
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através de projectos já realizados na área da Saúde e Educação, que elevaram o 

potencial para maximizar o impacto da intervenção. 

O projecto estudado permitiu aos alunos das escolas beneficiárias usufruírem de duas 

metodologias diferentes: 

 Metodologia Alfa-Tv – Que consiste na visualização de vinte cassetes (VHS) de 

programas audiovisuais em língua Portuguesa, com o apoio de um facilitador 

formado pelo Ministério da Educação da Guiné-Bissau, com o apoio do Governo 

Cubano.  

 Metodologia de Alfabetização “Normal” – Que se baseia numa série de actividades 

didácticas, em salas equipadas apenas com iluminação, sem qualquer tipo de recurso 

a materiais audiovisuais. Neste método, é indispensável o apoio de um facilitador da 

Direcção-Geral de Alfabetização e Educação de Adultos, que transmite os seus 

conhecimentos. 

Para a realização e êxito deste projecto, os ESF definiram alguns pressupostos, sendo o 

mais importante o que subentende que a paz e a estabilidade iria prevalecer, de modo a 

que o Governo e outras instituições de desenvolvimento pudessem ter uma participação 

activa a todos os níveis
7
.  

 

 

                                                                                                                                                                                   
ensinarem eficazmente os seus conhecimentos, no ensino básico elementar das regiões de Cacheu e 

Bafatá. 

6 A Faculdade de Direito de Lisboa coopera com a Faculdade de Direito da Guiné-Bissau há 16 anos, com 

o objectivo de apoiar o funcionamento de um sistema político pluralista, tendo em vista a consolidação do 

estado de direito da Guiné-Bissau.  

7 É importante realçar que é a estabilidade que assegura a disponibilidade do pessoal e dos serviços que 

garantem a execução do projecto.   
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2.2 Problemas a Resolver / Resultados Esperados 

Como já foi referido anteriormente a falta de iluminação eléctrica nas escolas tinha 

sobretudo impacto no primeiro e terceiro turno de aprendizagem, reduzindo o tempo útil 

de aproveitamento, que deveria ser de apenas 3 horas. Paralelamente, existia outro 

problema que é o das escolas rurais, onde os alunos só estavam (e estão) disponíveis 

para as actividades escolares à noite, visto que de dia as raparigas estão ocupadas com 

lidas domésticas e os rapazes ajudam os pais nas tarefas do dia-a-dia, de modo a 

aumentarem o rendimento familiar. Antes da implementação do projecto e através do 

levantamento socioeconómico e técnico realizado, verificou-se que em Bafatá existiam 

35 escolas e apenas 23 estavam em bom estado de conservação, apenas uma tinha 

energia eléctrica, nenhuma dava aulas após as 18 horas e os Comités de Gestão estavam 

presentes em 31 escolas (Anexo 1). 

O projecto “Luz Bin” ia resolver os seguintes problemas: (i) contribuir para minimizar 

as dificuldades de aprendizagem das crianças rurais através da electrificação das 

escolas; (ii) criação de um ambiente escolar adequado a aprendizagem; (iii) 

aproveitamento das infra-estruturas escolares como espaços de alfabetização dos 

adultos, particularmente para as mulheres. 

Com a implementação do projecto “Luz Bin”, esperava-se atingir 29 tabancas
8
, 30 

escolas (anexo 2) com 45 salas de aula, que serviam 7.282 crianças (TESE, 2008), 

Estimando-se que aproximadamente 7.290
9
 pessoas conseguiriam beneficiar do 

                                                             
8 Aldeias. 

9
 Número calculado tendo em conta o número de salas de aula beneficiadas (45), o número de alunos 

médios previstos por sala (27), o número de anos para ter um formando alfabetizado (1,5) e a previsão de 

anos de vida dos sistemas instalados (9).  
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projecto. Assim, com a implementação do projecto “Luz Bin” esperava-se atingir os 

seguintes resultados: 

 Resultado Esperado 1 (RE1) – Salas Escolares Rurais Equipadas com Sistemas de 

Iluminação Solar; 

 Resultado Esperado 2 (RE2) – Novas Actividades Promovidas para Alargamento do 

Horário Escolar; 

 Resultado Esperado 3 (RE3) – Actividades Geradoras de Rendimentos Promovidas 

para Manutenção e Instalação dos Sistemas de Iluminação Solar e Actividades 

Conexas. 

2.3 Recursos e Parcerias 

Como foi referido anteriormente, a capacidade de estabelecer parceiros garante na 

maioria dos casos a possibilidade de sucesso das iniciativas de Inovação Social. 

No projecto estudado os parceiros desempenharam um papel fundamental. Neste caso a 

Plan International
10

, o governo guineense (através da Direcção Regional de Educação e 

do Departamento de Alfabetização dos Adultos) e as comunidades locais, além de 

garantirem a futura sustentabilidade do projecto, ainda funcionaram como um meio de 

inserção da TESE na Guiné-Bissau, e de ajuda na sensibilização das comunidades, 

aspecto de extrema importância no sucesso do projecto. 

No projecto “Luz Bin” a TESE teve como papel assegurar a coordenação geral do 

projecto, sendo responsável pela implementação e acompanhamento das actividades, 

gestão financeira, monitorização e avaliação do mesmo. 

                                                             
10 A Plan International, constituída em 1937, é uma ONG internacional do desenvolvimento comunitário 

centrado em crianças. Está presente na região de Bafatá há 12 anos no domínio da educação, saúde, 

direito das crianças e água e saneamento básico. Esta ONG actua em 50 países nos continentes de África, 

Ásia e América.   
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O principal parceiro da TESE neste projecto foi a Plan Internacional (http://plan-

international.org), Organização Não Governamental Internacional, constituída em 1937 

e que está presente da Guiné-Bissau desde 1979, com 75 efectivos e 156 voluntários. Os 

seus conhecimentos na área abrangida pelo projecto foram fundamentais para o êxito do 

mesmo. As suas principais responsabilidades consistiram no apoio à selecção das 

escolas beneficiárias e na monitorização e controlo da implementação do projecto. A 

nível das actividades, disponibilizou os seus quadros técnicos para as actividades que 

implementou, nomeadamente as acções de sensibilização junto das comunidades e o 

apoio à reestruturação e replanificação das actividades escolares. A nível de recursos 

materiais, forneceu livros a todas as escolas beneficiárias e financiou a aquisição do kit 

de iluminação com 7.000€.  

A Direcção Regional da Educação (DRE) também teve um papel fundamental no 

sucesso do projecto. Os seus inspectores regionais foram os responsáveis pela 

sensibilização dos professores, pais e encarregados de educação das escolas 

beneficiárias, no sentido de preservarem os equipamentos instalados e de perceberem a 

importância de matricular as crianças nas escolas, tal como na adesão dos adultos às 

iniciativas de alfabetização. Outro ponto fulcral na participação da DRE foi a requisição 

junto do Ministério da Educação, dos recursos necessários à realização dos cursos de 

alfabetização dos adultos. 

Também o Ministério da Educação, através do Departamento da Alfabetização dos 

Adultos, contribuiu para o sucesso do projecto com equipamentos audiovisuais para a 

alfabetização dos adultos, tendo custeado as remunerações dos facilitadores de curso de 

alfabetização. 
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Tal como foi referido anteriormente, um factor de extrema importância para o sucesso 

do projecto, foi a capacidade de participação das famílias e das comunidades. Apesar da 

TESE, não lhe atribuir o nome de parceiro no projecto, não podíamos deixar de as 

nomear como tal no nosso estudo, pois a sua aceitação do projecto e participação de 

forma activa foi a base para o desenvolvimento do mesmo. Exemplos disso são: (a) O 

facto dos professores das maiorias das escolas beneficiárias, terem sido pagos pelas 

próprias comunidades através das quotizações mensais ou anuais; (b) As comunidades 

beneficiárias do projecto terem sido responsáveis pela realização das actividades 

complementares com vista à rentabilização do espaço; e (c) Os Comités de Gestão de 

cada escola participaram em acções de sensibilização para desencorajar a deslocação 

das crianças por motivos de estudos para os países vizinhos. Além destas actividades, 

foram as comunidades que deram continuidade ao projecto e assumiram a plena 

responsabilidade de gestão das escolas. Futuramente também será responsabilidade das 

comunidades a mobilização de fundos para a manutenção e renovação dos 

equipamentos.  

Quanto aos recursos financeiros, o custo total do projecto foi de 51.598,43€, sendo o 

seu financiamento dividido pelo IPAD, pela TESE e pela PLAN International.  
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2.4 Actividades Desenvolvidas e Resultados Atingidos 

As actividades identificadas para a realização do projecto “Luz Bin” foram divididas 

pelos três resultados esperados. 

o Resultado Esperado 1 – Salas Escolares Rurais Equipadas com Sistemas de 

Iluminação Solar 

Tabela I – Actividades implementadas no resultado esperado 1. 

R.E. 1 - Salas Escolares Rurais Equipadas com Sistemas de Iluminação Solar 

1.1 Mobilizar e Sensibilizar a Comunidade 

  

1.1.1 Mobilizar recursos e logística; 

1.1.2 Mobilizar para a participação no projecto; 

1.1.3 
Sensibilizar para a importância da educação como motor de 

desenvolvimento humano; 

1.1.4 
Sensibilizar para a correcta utilização  

e funcionamento dos sistemas de iluminação solar; 

1.3 
Capacitar a equipa de implementação e acompanhamento dos sistemas  

de iluminação solar; 

1.4 
Elaborar manual de manutenção dos equipamentos do  

sistema de iluminação solar; 

1.5 Instalar sistemas de iluminação solar nas escolas 

Fonte: Elaboração própria a partir da TESE (2010). 

Ao nível do Resultado Esperado 1, todas as actividades previstas e referidas na Tabela I 

foram concluídas, tendo sido beneficiadas 45 salas de aula em 30 escolas rurais 

localizadas em 29 tabancas na região de Bafatá, tendo todas sido equipadas com luz 

eléctrica e 5 equipadas também com televisão e vídeo, possibilitando assim a introdução 

da metodologia de alfabetização Alfa-Tv. O sistema de rotatividade dos alunos nas salas 

de aula e o prolongamento do funcionamento possibilitado pela iluminação permitirá 
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alfabetizar em 12 meses (tempo necessário para a conclusão dos 3 módulos de 

alfabetização) 90 alunos. Durante o tempo de vida útil (entre 5 e 10 anos) dos sistemas 

fotovoltaicos esperava-se 2.430 mulheres e homens sejam beneficiários das salas 

equipadas com TV e vídeo e sejam 4.860 beneficiários do método de “alfabetização 

normal” (TESE, 2010). Relativamente ao número de crianças em idade escolar que não 

frequentam aulas na área abrangida pelo projecto, verificou-se uma redução de 30 %, 

passando o valor a ser de 1.232 crianças. Por último, existiam na área abrangida pelo 

projecto 15.014 mulheres analfabetas e após a implementação do projecto esse valor 

diminuiu para 4.504 (TESE, 2010). 

o Resultado Esperado 2 – Novas Actividades Promovidas para Alargamento do 

Horário Escolar 

Tabela II – Actividades implementadas no resultado esperado 2. 

R.E. 2 – Novas Actividades Promovidas para Alargamento do Horário Escolar 

2.1 

Promover a integração das novas actividades escolares no âmbito dos 

projectos em curso no sector da educação; 

2.2 
Apoiar a reestruturação do horário escolar para a implementação das 

novas actividades escolares; 

2.3 

Apoiar a replanificação e promoção das novas actividades  no âmbito: i) 

extensão de horas lectivas em crianças na idade escolar; ii) alfabetização 

dos adultos, particularmente as mulheres e iii) realização de actividades 

extra-escolares 

Fonte: Elaboração própria a partir da TESE (2010). 

Relativamente ao nível do Resultado Esperado 2, mais uma vez todas as actividades 

referidas na Tabela II foram realizadas com sucesso. Estas consistiram basicamente na 
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formação de direcções e professores das escolas beneficiárias e no reajustamento do 

horário escolar e das actividades realizadas.  

o Resultado Esperado 3 – Actividades Geradoras de Rendimentos Promovidas para 

Manutenção e Instalação dos Sistemas de Iluminação Solar e Actividades Conexas 

Tabela III – Actividades implementadas no resultado esperado 3. 

R.E. 3 – Actividades Geradoras de Rendimentos Promovidas para Manutenção 

e Instalação dos Sistemas de Iluminação Solar e Actividades Conexas 

3.1 

Apoiar as comunidades na selecção de RH para capacitação em 

manutenção e implementação de sistemas de iluminação solar; 

3.2 
Capacitar RH seleccionados para manutenção e instalação dos sistemas de 

iluminação solar e actividades convexas; 

Fonte: Elaboração própria a partir da TESE (2010). 

Ao nível do Resultado Esperado 3, as actividades referidas na Tabela III foram 

realizadas com sucesso, mas estava prevista uma actividade de apoio à criação de micro 

empresas de manutenção e instalação de sistemas de iluminação solar e actividades 

conexas, que não foi realizada. Após o levantamento socioeconómico e técnico 

realizado no arranque do projecto (Março/Abril de 2009), foi considerado que a 

disseminação do conhecimento de manutenção/instalação dos sistemas pelas 

comunidades, tal como as acções de formação a nível de gestão, empreendedorismo e 

contabilidade dada à equipa que implementou os sistemas fotovoltaicos da Fase II, 

foram capazes de produzir um impacto mais positivo e duradouro em termos de 

sustentabilidade do projecto e dotou-os das ferramentas necessárias para constituírem a 

sua própria empresa, com o futuro apoio da TESE (no âmbito da formação das 

empresas, e nomeadamente na vertente legal da criação da empresa e no eventual acesso 

ao micro crédito, caso seja necessário). 
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2.5 Dificuldades na Implementação do Projecto 

De acordo com o relatório de avaliação elaborado pela TESE, numa apreciação global, 

considera-se que as actividades do projecto foram implementadas com sucesso e de 

acordo com as linhas estabelecidas na proposta inicial. Contudo, e como é normal, 

durante o projecto foram existindo alguns ajustes, que tiverem impacto na execução das 

actividades previstas e na afectação de recursos financeiros e humanos. As principais 

dificuldades na implementação do projecto foram as seguintes: (a) Ao nível da 

mobilização logística, a vasta abrangência geográfica do projecto (29 tabancas em toda 

a região do Bafatá), dificultou por vezes, a mobilidade da equipa do projecto, 

principalmente na época das chuvas entre Junho e Setembro de 2009; (b)Outra alteração 

que se revelou de dificuldade num processo que acabou por ser mais lento que o 

previsto foi a passagem da grande quantidade dos materiais necessários para a execução 

técnica do projecto (45 sistemas fotovoltaicos) pelo sistema de alfândegas da Guiné-

Bissau; (c) Como foi referido anteriormente, um dos mais importantes pressupostos da 

TESE para o sucesso do projecto eram a paz e a estabilidade. Entre Março e Maio de 

2009, existiram alguns episódios de índole política no país, que afectaram a segurança 

da equipa do projecto e consequentemente causaram algum atraso no levantamento 

socioeconómico e técnico, realizado nas comunidades abrangidas pela acção e por 

consequência na decisão sobre quais as opções técnicas mais viáveis para 

apetrechamento das salas de aula; e (d) O último ajustamento consistiu na readaptação 

das opções técnicas para os sistemas fotovoltaicos. O levantamento socioeconómico e 

técnico anteriormente referido concluiu que as alternativas mais adaptadas à conjuntura 

real e capazes de produzir um impacto mais positivo e duradouro em termos de 

sustentabilidade passavam por instalar dois tipos de sistemas em duas fases distintas. A 
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TESE optou então por subcontratar para a primeira fase uma empresa local que 

forneceu e montou os sistemas e para segunda fase uma equipa local que teve de ser 

mobilizada diariamente para as tabancas. 

2.6 Avaliação do Projecto 

Até ao momento, não existe uma avaliação final definitiva, mas uma avaliação 

intercalar provisória, realizada pela TESE, onde é realçado o impacto positivo da 

promoção sustentável da energia solar para assegurar a luz e electricidade nas escolas da 

região de Bafatá na vida das comunidades locais. Como proposto no início do projecto, 

os resultados alcançados permitiram contribuir significativamente, para atingir o ensino 

primário universal (ODM2) e a igualdade de género (ODM3) na Guiné-Bissau, 

aumentando o acesso à educação de crianças e adultos, em particular mulheres, através 

da iluminação de infra-estruturas escolares nos meios rurais de Bafatá. 

Na avaliação destacam-se como pontos mais relevantes do projecto: a melhoria da 

educação e literacia, a promoção de oportunidades locais de negócio e a redução da 

pobreza (TESE, 2008). 

Em suma, o projecto “Luz Bin” cumpriu os seus objectivos e a atingiu os principais 

resultados esperados.  
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V. Relação entre o Projecto “Luz Bin – Promoção de Energia Solar nas 

Escolas de Bafatá” e a Inovação Social 

A análise dos resultados do projecto “Luz Bin” vai ser feita tendo em atenção duas 

vertentes muito relevantes, que foram sendo referidas ao longo da dissertação: 

1. É um projecto de inovação social? 

2. Luta contra a exclusão social? 

Estamos perante um caso de inovação social que consiste na entreajuda a uma 

sociedade. Segundo Gerometta et al (2005) os projectos de inovação social apresentam 

três dimensões, que como veremos, também se verificaram no projecto “Luz Bin”: 

a) Satisfação das necessidades humanas (dimensão do conteúdo) – O projecto “Luz 

Bin” tinha como problema social colectivo, o baixo nível de alfabetização da Guiné-

Bissau. Antes da implementação do projecto as escolas não tinham iluminação, o 

que não permitia aos alunos aproveitarem o total dos três turnos escolares existentes 

ou a criação de um turno nocturno. Verificamos que existia procura efectiva, que 

segundo Mulgan (2006) é uma das condições para a sustentação do projecto. Com a 

instalação dos painéis solares estes problemas foram resolvidos através de uma 

solução inovadora, que se mostrou mais adequada. Efectivamente, podemos 

considerá-la mais eficaz, eficiente e sustentável do que as alternativas, pois esta 

tecnologia não é tão poluente como as outras opções e, apesar do seu custo inicial 

ser mais elevado, não tem qualquer tipo de custo de utilização. Estamos então 

perante as outras duas condições de Mulgan (2006) para a sustentação do projecto.  

b) Mudanças nas relações sociais – Os projectos de inovação social têm como 

resultado novas formas de participação e integração social das pessoas envolvidas. 

No projecto “Luz Bin”, com a possibilidade de alfabetização, são abertos novos 
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horizontes aos guineenses
11

. Com efeito, a alfabetização e a contínua aprendizagem, 

permitem às pessoas, além de se inserirem em novos grupos e não se sentirem 

excluídas socialmente, um maior nível de informação e conhecimento, podendo 

procurar empregos mais bem remunerados, reunindo desta forma meios para sair da 

pobreza. 

c) Aumento na capacidade sociopolítica e acesso a recursos – Através do acesso aos 

novos recursos escolares e consequentemente a informação mais vasta e à 

consolidação de conhecimentos, os beneficiários do projecto podem ter uma posição 

mais activa social e politicamente. 

As duas características fundamentais de um projecto de inovação social de sucesso, 

defendidas, entre outros, por Polido (2008), também se encontram presentes no caso 

estudado. Estas características são 1) a rede de cooperação e 2) o foco na construção de 

activos, e ambos desempenharam um papel de extrema importância para o sucesso do 

projecto.  

Em relação à primeira característica, a implementação deste projecto só foi possível 

através da entreajuda dos vários parceiros. Como foi demonstrado, cada elemento teve 

designadas funções a desempenhar entre mobilização de fundos e materiais, 

financiamento, sensibilização da comunidade e dos responsáveis pelas escolas 

beneficiárias, etc. 

A nível do foco na construção de activos, além do claro objectivo de alfabetizar e 

permitir o acesso à educação aos habitantes das regiões onde as escolas receberam 

iluminação, os responsáveis das comunidades que gerem as escolas ainda receberam 

formação sobre os materiais instalados, modo de utilização e manutenção, de modo a 

                                                             
11  Tal como Dowbor (2007) afirma “os países em desenvolvimento são mais pobres não só porque têm 

menos recursos, mas porque há um hiato em conhecimento”.   
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poderem gerir as suas escolas sem ficarem dependentes ou terem de recorrer a outros 

elementos. 

Noutra perspectiva, segundo Murray et al (2010) um processo de inovação tem de 

passar por seis fases distintas, normalmente sequenciais: 

1) Inspirações e diagnósticos – Nesta fase a TESE constatou que o problema da falta de 

iluminação nas escolas da Guiné-Bissau era muito grave e identificou claramente as 

necessidades existentes e as consequências que isso trazia para a população (não 

poderem usufruir das instalações escolares sem ser à luz do dia, limitando os 

horários de aprendizagem);  

2) Propostas e ideias – Nesta fase a TESE tentou encontrar várias maneiras para 

resolver os problemas definidos. A pergunta principal baseou-se em “qual a melhor 

maneira de iluminar as escolas?”. Foram logo postas de parte certas opções como a 

criação de uma rede eléctrica geral (a distância entre as populações não tornava esta 

opção economicamente viável) e a instalação de lamparinas de querosene (bastante 

poluentes para a saúde e com luz de qualidade sofrível). Chegou-se finalmente à 

solução implementada: instalação de painéis solares, não poluentes e totalmente 

sustentáveis, visto não existir custo de utilização, factor muito importante devido à 

situação económica em que a Guiné-Bissau se encontra; 

3) Prototipagem e pilotos – Com a dimensão e o tipo de projecto, não era possível 

fazer um teste inicial para ver se a ideia funcionava ou não. Adicionalmente, 

existiam experiências anteriores que provavam que os métodos propostos iriam 

funcionar: o kit de iluminação 1 já tinha sido utilizado pela PLAN na Guiné-Bissau, 

respondendo às necessidades com bastante fiabilidade; e o kit de iluminação 2, já 



 
 

40 

tinha sido implementado com sucesso em 15 países, na África, Ásia, Médio Oriente 

e América do Sul.  

4) Assegurar a Sustentabilidade – a implementação do projecto teve inicio em 2009 e 

já se tornou uma prática diária. A manutenção dos equipamentos ficou ao cuidado 

das comunidades que gerem as escolas, que receberam formação, sobre os cuidados 

necessários na utilização dos equipamentos. 

5) Escala e difusão – Esta etapa depende da rede de cooperação existente. Todas as 

partes participantes no caso estudado demonstraram um grande interesse na 

implementação do projecto, reunindo esforços para atingir o sucesso. É de referir 

que o projecto “Luz Bin” está actualmente a ser estendido a outras regiões, o que 

prova o seu sucesso e permite realizar um aumento significativo de escala. 

6) Mudança Sistémica – o objectivo final de um caso de inovação social foi alcançado 

no projecto estudado: a mudança sistémica. Após a implementação do projecto 

foram criadas novas e melhores condições de vida tanto para as pessoas que já 

frequentavam a escola, como para as que queriam frequenta-la e não podiam.  

Por último e para se poder fazer uma análise do sucesso do projecto, vamos seguir o 

método de Nilsson (2003) e medi-lo de acordo com três critérios: 

i. Escala – o projecto “Luz Bin” foi implementado num país, que como foi referido, 

apresentava sérios problemas ao nível da educação, um factor chave para o sucesso 

individual. O projecto atingiu uma região com cerca de 200.000 habitantes, e apesar 

de não existirem dados finais, esperava-se que 7.290 alunos fossem beneficiários do 

projecto. Consideramos assim, que a escala atingida pelo projecto foi bastante 

significativa, tendo sido dado o primeiro passo para o êxito do projecto. 
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ii. Abrangência – Na nossa opinião a abrangência do projecto foi também muito bem 

conseguida. Apesar do seu foco principal ser na educação e energia, conseguiu ter 

impacto noutras áreas como a saúde (através da instalação de meios de iluminação 

não poluentes), exclusão social (permitindo que ao participarem nas aulas, as 

pessoas iniciem um processo de integração social) e desigualdade de género (com a 

extensão do horário escolar diário, possibilitou às mulheres que de dia não podiam 

frequentar a escola, estudarem fora do seu horário de trabalho). 

iii. Ressonância – Prova da capacidade do projecto e do seu impacto, é a sua extensão 

para outras regiões e a aceitação por parte das comunidades a gerirem os 

equipamentos instalados nas escolas. Não temos qualquer dúvida, que o projecto 

teve capacidade para entrar na vida das pessoas chamando-as a agir. 

Em suma, o projecto é claramente um caso de inovação social na luta contra a exclusão 

social. Este cumpre todas as características que a pesquisa na literatura sobre inovação 

social mostra serem necessárias para lhe ser atribuído esse nome. Além da sua vertente 

social, o projecto estudado mostra-se um sucesso na luta contra a pobreza. Apesar do 

seu contributo não ser directo nesta área, o projecto atinge-a indirectamente através da 

educação e da energia. 
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VI. Conclusão 

Como vimos anteriormente no enquadramento teórico e ao longo do estudo de caso, a 

inovação social é um meio para resolução do problema de exclusão social. É um meio 

de construção de um futuro possível, capaz de recuperar as esperanças de populações e 

atribuir-lhes melhores condições de vida, permitindo-lhes escolherem as melhores 

opções e lutarem pelo seu futuro e direitos. 

O enquadramento teórico foi de extrema importância na discussão do tema proposto, 

definindo conceitos, servindo de apoio em toda a fase de preparação do estudo do caso e 

por último permitindo realizar um confronto entre a teoria e a prática. 

Após a análise do projecto “Luz Bin – Promoção de Energia Solar nas Escolas de 

Bafatá” podemos responder às duas perguntas que fazem parte do objectivo específico 

desta dissertação: 

1.É um projecto de inovação social? 

2. Luta contra a exclusão social? 

Relativamente à primeira questão é de salientar que o projecto é de inovação social, 

uma vez que, num trabalho de parceria, respondeu a uma necessidade social específica ( 

a falta de iluminação nas escolas de Bafatá), que tinha como consequência a privação de 

oportunidades para quem queria estudar à noite e o mau aproveitamento do horário 

escolar para os alunos do primeiro e terceiro turno. A resposta baseou-se na instalação 

de painéis solares nas escolas, geridas posteriormente pelas comunidades. 

Quanto à luta contra a exclusão social, o projecto combate efectivamente este problema 

de modo indirecto, actuando nas áreas da educação e energia. Estes dois factores do 

projecto atribuem os meios necessários para uma formação qualitativa e 
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consequentemente, numa procura de emprego baseado na educação, iniciando assim o 

processo de integração social. 

De uma forma geral podemos considerar que é um projecto de sucesso e que pode servir 

de apoio para o desenvolvimento noutras localidades, respeitando as especificidades de 

cada local. 

Para a TESE e parceiros do projecto é uma experiência muito importante, uma vez que a 

dinâmica do projecto permitiu-lhes uma maturidade e consolidação de práticas para 

novas experiências no sector da educação e energia. 

No fim do estudo de caso, acreditamos que a sistematização destes conceitos e os 

resultados obtidos poderão ser de extrema importância para a Guiné-Bissau, uma vez 

que é um país onde a exclusão social tem vindo a assumir dimensões de grande 

expressão. Esperamos que este caso, sirva de incentivo às ONG para abrirem horizontes 

e deslocarem-se para países onde existem necessidades básicas para serem resolvidas e 

que as ONG com a sua rede de cooperação podem desempenhar um papel decisivo na 

vida de milhares de pessoas. Este projecto também termina com a ideia de que nos 

países em desenvolvimento (e paralelamente na Guiné-Bissau) as pessoas não têm 

capacidade de se envolverem neste tipo de acções. Como foi provado os habitantes de 

Bafatá além de gerirem a sua comunidade e as escolas da região, ainda se envolveram 

na dinamização e implementação do projecto sendo também os responsáveis pela gestão 

dos equipamentos após término do projecto. 
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VII. Limitações e Estudos Futuros 

Uma limitação deste estudo encontra-se ligada ao facto de a bibliografia sobre o tema 

ser reduzida. A nível internacional foi possível ter acesso a alguns artigos e estudos 

sobre inovação social, contudo a nível nacional a bibliografia é quase inexistente. Se já 

se torna complicado encontrar bibliografia sobre inovação social, quando se faz a 

junção com o tema da exclusão social, tanto a nível nacional, como internacional, os 

artigos e estudos realizados são muito poucos. 

Outra limitação consiste no facto do caso estudado ser noutro país, não sendo possível a 

deslocação ao local de implementação de modo a verificar pessoalmente os resultados 

alcançados e a obter uma visão dos beneficiários sobre a implementação do projecto e 

consequências obtidas. Este factor impossibilita também a generalização dos resultados 

obtidos para Portugal, visto existirem muitas diferenças entre os dois países tanto a 

nível cultural e financeiro, como a nível de desigualdades sociais e consequentemente 

da exclusão social. Além destas restrições, a inexistência de uma avaliação final do 

projecto, impossibilita-nos de obter uma informação mais completa e organizada sobre 

os resultados efectivamente alcançados. 

Após as limitações anteriormente referidas, seria importante realizar um estudo futuro 

sobre um caso de inovação social em Portugal. O nosso país encontra-se submergido 

numa crise económica e social. Os dados que têm sido tornados públicos (como o 

aumento constante do desemprego), demonstram que existe cada vez mais a 

possibilidade de se verificar um aumento na proporção da população que é atingida pelo 

factor da exclusão social. Seria interessante perceber até que ponto a inovação social 

poderia contribuir para um aumento de condições de vida no nosso país. 
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Outro estudo interessante seria identificar como as pessoas afectadas pela exclusão 

social, poderiam ser integradas nas empresas privadas com fins lucrativos. Pela 

bibliografia analisada, a maioria dos casos de inovação social aplica-se em empresas 

com fins não lucrativos. Seria interessante verificar se em países com um nível de 

exclusão social elevado, não existem oportunidades através da inovação social, das 

empresas privadas criarem um negócio que satisfaça as necessidades básicas da 

população desses países, aproveitando os recursos humanos da população local. 
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ANEXOS 

Anexo 1 – Resumo dos resultados do levantamento socioeconómico e técnico 

Resumo dos resultados do levantamento socioeconómico e técnico 

Item Resultado 

Número de Tabancas 31 

População Total 57.146 

Homens 25.411 

Mulheres 31.767 

Número de escolas nas Tabancas 35 

Número total de salas de aula 99 

Número de escolas em bom estado de conservação 23 

Número de escolas em mau estado de conservação 1 

% de Analfabetos (População total/nº de analfabetos) 51% 

% de Mulheres Analfabetas (total mulheres/nº de analfabetos) 36% 

Número total de alunos nas escolas 8.207 

Meninas 4.003 

Meninos 4.228 

Número de crianças com idade escolar que  
4.106 

não frequentam a escola 

Número de escolas que dão aulas após as 18h 0 

Número de Tabancas com Comité de Gestão 31 

Número de Tabancas com energia eléctrica 1 

Fonte: TESE, 2010 
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Anexo 2 – Lista das escolas beneficiárias da acção 

Nº Nome da Escola Região População 

1 Bambadinca Bafatá 7000 

2 Bambadinca EBU Bafatá 7000 

3 Bangingara Bafatá 1200 

4 Bonco Bafatá 1138 

5 Cambadjo Bafatá 1200 

6 Cancubandje Bafatá 407 

7 Cambra Djaube Bafatá 324 

8 Contubel EBU 1 Bafatá 4988 

9 Contubel EBU 2 Bafatá 4988 

10 Djabicunda Bafatá 5406 

11 Djengele Bafatá 356 

12 Djicoi Bafatá 243 

13 Embalocunda Bafatá 269 

14 Fajoquitó Bafatá 997 

15 Gã Mamudu Bafatá 1500 

16 Gã Santy Bafatá 275 

17 Galomaru Bafatá 2000 

18 Galugada Bafatá 999 

19 Ginane Bafatá 1004 

20 Madina Sara Bafatá 241 

21 Mampata Bafatá 1600 

22 Priam Bafatá 1208 

23 Sare Bacar Bafatá 353 

24 Sintchã Mansali Bafatá 110 

25 Sintchã Samansata Bafatá 737 

26 Sumundo Bafatá 1072 

27 Tabanane Bafatá 424 

28 Tendintó Bafatá 2600 

29 Xitole Bafatá 1100 

Fonte: TESE, 2010 

 


