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Mensagem do Presidente 
 
O Instituto Benten está a cumprir os seus cinco 
anos de atividade. Tempo apropriado para se 
fazer um pequeno balanço sobre a vida da 
organização face aos objetivos a que se propõe 
atingir. Sendo o Instituto um Centro de reflexão 
e de promoção de diálogo para a 
Transformação Estratégica e Lidership, articula-
se em torno de grupos de trabalho, reunindo 
representantes de diversos setores da 
sociedade civil, intelectuais, cientistas, 
académicos, estudantes, empresários, artistas, 
etc. 
 
Em 2014 definimos um conjunto de 3 eixos que 
balizariam a nossa intervenção, a saber: i) 
Facilitação do crescimento económico, ii) 
Conservação do meio ambiente e iii) 
Promoção e difusão da cultura, através da 
preservação da memória coletiva. 
 
Passados 5 anos, apesar de algumas realizações 
bem conseguidas, sentimos que em condições 
normais teríamos feito muito mais. O cenário 
de instabilidade que tem sido patente no país 
condiciona de uma forma geral as intervenções 
de diversas organizações da sociedade civil. 
 
Na verdade, e apesar da referida instabilidade, 
o I.B. desenvolveu e está a desenvolver 
projetos nas mais diversas áreas no âmbito dos 
eixos de intervenção definidos em 2014. 
Empenhamo-nos no desenvolvimento de 
parcerias com instituições nacionais e 
internacionais, assentes na filosofia de partilha 
de custos e deveres. Tomamos parte em 
diversas iniciativas ocorridas no país e no 
estrageiro nos domínios científicos, culturais e 
sociais. 
 
Temos focalizado a nossa atenção nas 
necessidades dos jovens, em termos da 
formação de massa critica e de acesso às novas 
tecnologias de informação (TIC), e em termos 
da cultura e desporto e do empreendedorismo.  
 
O ambiente e a conservação da natureza 
ganharam também uma clara centralidade nas 
atividades do Instituto e temos em vista 
reforçar o nosso envolvimento na problemática 
do desenvolvimento sustentável e na 

conservação da biodiversidade que o nosso 
país oferece ao mundo. 
 
Envolvemo-nos no apoio às comunidades mais 
remotas, em particular as das ilhas, no domínio 
da horticultura com vista a fazer face a 
problemática da insegurança alimentar. A 
horticultura é uma atividade desenvolvida e 
gerida esmagadoramente por mulheres, que 
ajuda a mitigar os momentos de dificuldade e 
de escassez de alimentos nas famílias a permite 
obter alguns recursos para o investimento na 
saúde e na educação. 

O setor da saúde também mereceu a nossa 
atenção, que se traduz no nosso 
acarinhamento aos projetos da ONG “ Saúde 
Sabi Tene”, com vista a contribuir para a 
melhoria da saúde pública na Guiné-Bissau e 
em África. 
 
A participação de elementos do Instituto 
Benten na preparação da mesa redonda de 
Março de 2015 evidenciou a vocação da 
instituição na definição de áreas prioritárias 
para o crescimento económico da Guiné-
Bissau. 
 
Enfim, procuramos e procuraremos, dentro das 
nossas possibilidades continuar empenhados 
no processo do desenvolvimento da nossa 
terra, em harmonia com os valores ancestrais e 
atuais que são ricos e diversos. 
 
Estamos na fase de relançamento das 
atividades do Instituto com a indicação de um 
novo Diretor Executivo numa altura em que já 
dispomos de instalações próprias (escritório), 
com condições de favorecer maior dinamismo 
no quadro da nossa intervenção na sociedade.  
 
 
 
Paulo Gomes 
 
Bissau, 20 de fevereiro 2019 
 
 



Órgãos Sociais  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Conselho de 
Administração

Comité 
Estratégico &

Científico

Comité 
Executivo

O Instituto Benten é uma instituição de direito privado, 
independente e apartidário, dotado de uma autonomia 
administrativa, financeira e de um património próprio. 
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Atividades 
do Instituto 

  
Principais Atividades 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Economia & Desenvolvimento 
 

  Fórum Económico de Bissau 2013 

I Edição. A primeira grande atividade realizada pelo I.B. foi o Fórum Económico de 
Bissau. Sob o lema “Estabelecer as bases para o desenvolvimento da Guiné-
Bissau”, a capital guineense acolheu de 1- 3 de Fevereiro de 2013, a primeira edição 
do Fórum Económico de Bissau (FEB) com cerca de 300 convidados de alto nível, de 
todo o mundo. Este evento foi organizado pelo Instituto Benten em colaboração 
com o Instituto Amílcar Cabral e AD (Ação para o Desenvolvimento), com o apoio do  
de parceiros-chave, incluindo Ecobank, a CEDEAO, o Banco Mundial e o Governo da 
Guiné-Bissau.  

Partiuciparam no Forum, o primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Rui Duarte Barros, 
ex-presidente Olusegun Obasanjo, 
da Nigéria, ex-primeiro ministro do 
Senegal, Mamadou Lamine Loum, 
e Ernest Komenam, Vice-
Presidente Banco da CEDEAO. 

 
Resultado: um grande número de 
investidores e participantes 
assumiram compromissos em 
concretizar projetos/investimentos 
na Guiné-Bissau antes do próximo Fórum.  

 

Destacam-se: S.E.M. Olesegum Obasajo, ex-Presidente da República Federal da 
Nigéria, que comprometeu-se em realizar investimentos na agricultura e apoiar um 
possível programa de inserção no agro-negócio de militares que queiram abandonar 
as Forças Armadas e Verone MANKOU o empresário e inventor congolês, que 
comprometeu-se com a criação de um laboratório de inovação com vista a facilitar 
aos jovens guineenses com inclinação para a inovação, acesso a atividades 
científicas e tecnológicas afins. 

Acresce ainda o Fundo Soberano do Gabão que visa promover junto do governo 
Gabonês a solicitação de acesso da Guiné-Bissau a imagens satélites das zonas 
marítimas e protegidas; O FSG poderá ainda realizar investimentos através da FGIS - 
Fonds Gabonais d'Investissements Stratégiques. 
 

	

	
	

 

        
 



 
 

Algumas da principais Instituições Presentes: 
	

 

Setores de Destaque no compromisso das instituições 
participantes: 
 

 
 
II Edição do Fórum. Tinha sido projetada para novembro de 2015, acabando 
por não se realizar devido a crise política originada pela demissão do governo 
constitucional, pelo Presidente da República. Esta crise viria arrastar-se até a data 
presente. 

FORUM 
ECONÓMICO 

DE BISSAU

Educação

Turismo & Hotelaria

Energia & Habitação

Agricultura & Agroindústria 

Banca & Financiamento 



 
 

  Singapura Brainstorming (Junho /Julho 2013) 

 
RACIONAL 
 

Para maximizar todo o potencial da nação, a Guiné-Bissau deve aproveitar ao 
máximo os seus pontos fortes / oportunidades, ao mesmo tempo que minimiza (e, 
sempre que possível), elimina as suas ameaças / fraquezas debilitantes. Este 
processo começa com um plano estratégico. 

 

OBJETIVO 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
  

GRUPO DE 
TRABALHO

Membros do 
Instituto 
Benten Participantes 

do Fórum Ec. 
de Bissau 

(nacionais e 
estrangeiros) 

Empresa 
Singapurense 

Vector 
Scorecard 

(VSC) 
Personalidade
s/Instituições 
Singapurenses 

Desenvolver um Plano 
Estratégico neutro antes das 
eleições na Guiné-Bissau de 
2014 

Estratégia para 
a Reconstrução 
e Prosperidade 

Comum 
 



 
 

CONTRIBUIÇÃO 
 

 
 

 

Facilitar o Governo na tomada de decisões 

Avaliar o impacto dos programas e a eficácia das 
políticas públicas 

Auxiliar o Governo na definição de áreas prioritárias que 
necessitem ser abordadas sob um único prisma. 



 
 

   Encontro de Think Tank ‘s na Turquia em 2015 
 
Intercâmbio “Think Tank Initiative Exchange 
(TTI) 2015 - Research Quality: Approaches, 
Outreach and Impact”.  
 
O intercâmbio de Think Tanks realizado na 
Turquia, em fevereiro de 2015 contou com a 
participação do I. B. na pessoa do seu 
Presidente e da CEO. O evento proporcionou 
oportunidade para a troca de experiências 
com mais de duas centenas de participantes, 
entre membros de Think Tanks da África, 
América Latina e Ásia do Sul e ainda de 
doadores e decisores políticos.   
 
A TTI, gerida pelo Centro Internacional de 
Investigação para o Desenvolvimento (IDRC) do Canadá dedica-se ao esforço de 
capacitação das organizações de pesquisa política independentes do mundo em vias 
do desenvolvimento. Na ocasião, o blog da Institute of Policy Studies of Sriri lanka 
(IPS) "Talking Economics" foi apresentado numa sessão que evidencio em como os 
casy stadies, os resumos de políticas e os blogs podem aumentar o entrosamento 
entre atores – chave. 
 

   Conferência “Guiné-Bissau: Desafios de uma Agenda 
de Transformação Estrutural Pós-Mesa Redonda”.  

Esta conferência foi realizada em maio de 2015, em parceria com a organização 
não-governamental Tiniguena no seguimento da Mesa Redonda de Bruxelas, que 
teve lugar em Março. O objetivo da conferência realizada no Centro Cultural 
Franco-Bissau-Guineense foi a 
abordagem dos aspetos técnico-
operacionais e políticos da mesa 
redonda. O painel contou com a 
participação do Presidente do 
Instituto Benten, Paulo Gomes, do 
Ministro da Economia e Finanças, 
Geraldo Martins e do Economista 
Eduardo Fernandes. Registaram-
se mais de 200 participantes, 
entre representantes da 
Comunidade Internacional, ONG, organizações da sociedade civil e sector privado. 
Foi uma atividade financiada pela União Europeia através do Programa de Apoio aos 
Atores Não-Estatais (UE-PAANE). 



 
 

  Agricultura e empoderamento das comunidades 
 
 
O I.B. apoia as mulheres das ilhas (Arquipélago dos Bijagós) no desenvolvimento da 
atividade agrícola, com foco na horticultura. 
 
 

 
 

 

 

Empoderar as 
mulheres

SEGURANÇA 
ALIMENTAR

Melhorar as 
condições de 

vida dos 
produtores

Reduzir a 
vulnerabilidade 
alimentar das 

famílias 



 
 

Tecnologia, Cultura  e Desporto 
 

 
  Tecnologia  

 
A atividade desenvolvida pelo IB em termos das novas tecnologias de informação e 
comunicação, traduz-se no apoio ao desenvolvimento das atividades do InnovaLab 
e da Plataforma de e-comércio, Bandim ON LINE. 
 
A InnovaLab, é uma corporação social, e é o primeiro acelerador da inovação na 
Guiné-Bissau, fundado por jovens profissionais. A InnovaLab incide na promoção do 
desenvolvimento do ecossistema empresarial e inovação, com foco na educação, 
agricultura, saúde e infraestruturas.  

 

 
 

Em setembro de 2018, o InnovaLab, organizou em parceria com o Fórum Einstein 
Next (Instituto Africano de Iniciativas de Ciências Matemáticas) a primeira edição da 
Africa Science Week (ASW). A NEF Africa Science Week é a celebração anual da 
ciência e da tecnologia em África.  
 
Este evento foi patrocinado pelo Instituto Benten e teve empenhamento pessoal 
do seu Presidente. 
 
 
 
 
 
 

Objetivo

• Alcançar o 
desenvolvimento 
sustentável em África, 
começando na Guiné-
Bissau, promovendo a 
inovação entre os jovens.

Missão

• Estimular a inovação, 
desenvolvendo novas 
tecnologias e expandindo 
as oportunidades de 
emprego em toda a 
África.



 
 

 
O IB, através do seu presidente, patrocinou ainda de 
forma integral, uma deslocação a Singapura da equipa 
BandimOnline para uma visita com vista a fazer 
benchmark e networking para sua startup 
desenvolvimento de negócios. 
 
Este patrocínio também foi estendido a InnovaLab, tendo o CEO desta empresa, 
integrado a comitiva que se deslocou a Singapura, onde permaneceram de 05 a 11 
de janeiro, já deste ano.  
 
 

 
 

 

 

 
Imagens da visita à Singapura. 
 

 



 
 

 Cultura 
 
 

Ø Projeto audiovisual 
 
O Instituto Benten patrocinou, conjuntamente com o parceiro Brown University, a 
realização do filme documentário sobre Amílcar Cabral, do prestigiando cineasta 
guineense, de grande projeção internacional, 
Flora Gomes. Este projeto teve início em 2016.  
 
 “Muito já foi feito neste país, escolas, hospitais, 
edifícios públicos, estradas… Mas a única coisa 
de que tenho a certeza que não foi construída foi 
a ponte entre o passado e o futuro e é esta 
ponte que eu quero construir juntamente com 
todos os que vão aderir a este projeto de recolha 
da memória coletiva.” Flora Gomes 
 
Esta dinâmica traduziu-se na assinatura de um memorando de entendimento com 
a Universidade de Brown (Estados Unidos) no âmbito do Projeto Cabral, que visa a 
colaboração na concretização do documentário de Flora Gomes sobre Amílcar 
Cabral, que está inserido no Programa Promoção da Cultura, através da 
Preservação da Memória Coletiva 
 
 

Ø Homenagens Cultura e Arte 
 
Homenagem ao cineasta Flora Gomes. Dando continuidade 
ao empenho e envolvimento do Benten na primeira edição 
do projeto HomenageArte, sob o tema "Flora Gomes e os 
Óculos do Sonho", O Instituto patrocinou a publicação do 
livro intitulado “Flora Gomes – O cineasta Visionário”, 
lançado a 19 de Março DE 2015, na Fortaleza da Amura, em 
Bissau.  
Esta iniciativa foi promovida pelo Movimento Ação Cidadã 
(MAC). 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Ø Arquivos & Memória Futura 
 

 Seminário sobre “Gestão e Preservação de Arquivos nas Organizações Públicas e 
Privadas”. 

Realizada no âmbito das comemorações do dia Internacional 
dos Arquivos, dia 09 de Junho, esta foi uma iniciativa 
promovida pelo Instituto Benten em parceria com o Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas (INEP) e o jornal “Nô Pintcha”. 
Com a duração de um dia, o seminário abordou as questões 
ligadas ao conceito de arquivo, desafios e oportunidades na sua 
gestão e a política nacional de arquivos.  
 
Participaram no seminário 72 pessoas de organizações públicas 
e privadas que trabalham direta ou indiretamente no domínio 
da gestão e preservação de arquivos, da comunidade 
académica, jornalistas, técnicos indiferenciados, arquivistas e investigadores. 
 
 
 

 Digitalização do arquivo fotográfico do Jornal Nô Pintcha 

 
Visita ao jornal Nô Pintcha. A visita realizada no dia 17 de Abril teve como objetivo 
conhecer as instalações e saber do estado de conservação dos arquivos daquele órgão de 
comunicação social. 
 
O Instituto tem em curso um projeto de digitalização do arquivo fotográfico do Jornal Nô 
Pintcha, estando neste momento na fase de preparação técnica e de aquisição de 
equipamento. Os contactos preliminares realizados com a direção deste histórico jornal, 
vão prosseguir nos próximos tempos com vista a definição de um cronograma para a 
materialização desta importante iniciativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Parcerias 
 

            
          
Os nossos parceiros: 
 
 
 
 
 

 
 

        The Accountability Incubator 
  

Brown University 
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Comunicação & Marketing 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Carta Gráfica Website Newsletter Redes Socias

Vai ser alvo de 
atualização de 

forma a ser 
mais pujante 
na interação 

com a 
sociedade. 

A nova Direção 
Executiva vai 

relançar a 
edição 

periódica anul 
da Newsletter 
do Instituto. 

As redes socias têm 
sido um veiculo 

importante para a 
visibilidade do 
Instituto, mas 
requerem 

redinamização.  

Facebook 
Twitter 

YouTube 

www.institutobenten.com 

www.institutobenten.org 

Logotipo e 
Cartão-de-

visita para o 
Presidente 

e o CEO 

 
A Comunicação constitui um pilar fundamental para 
dotar o Instituto Benten de maior visibilidade no 
âmbito da sua linha de intervenção.  
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Instalações, Equipamentos e 
Recursos Humanos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Instalações e Equipamento 
 
 
O instituto Bentém dispõe de instalações próprias que consiste num escritório em 
Bissau e tem projetado a construção de instalações na Ilha de Rubane, arquipélago 
do Bijagós, onde funcionará um centro de retiro para a equipa e parceiros 
multidisciplinares. 
 
 
 

 Recursos Humanos 
 
 
O Instituto Benten opera sob a liderança de um presidente. A execução das decisões 
e a gestão dos serviços do Instituto é assegurada pela Direção Executiva, constituída 
por um Diretor Executivo apoiado por uma equipa principal constituída de 3 
elementos, que asseguram os domínios das finanças, da logística, de operações e 
pesquisa. 
  
O Comité de Consulta Sobre Questões Estratégicas, Estudos e Pesquisas é 
constituído por  quadros do Instituto Benten, ajudando também a equipa central na 
implementação das atividades do Instituto. 
 
 

 
 


