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Caro/as associado/as, amigo/as e Simpatizantes da AFAFC 

 

É com muita satisfação que a Direção da AFAFC, a que tenho honra de presidir 

anuncia oficialmente o lançamento do site da nossa Associação, cumprindo mais um 

objetivo constante no nosso programa eleitoral. Com o lançamento desta importante 

ferramenta, pretendemos criar mais um canal de comunicação entre a AFAFC e o/as 

associado/as, amigo/as e simpatizantes espalhados pelos 4 cantos do mundo.  

No mundo de hoje, a comunicação constitui um aspeto critico para o sucesso de 

qualquer organização e a AFAFC dá mais um passo no sentido da sua plena 

afirmação no seio do associativismo imigrante em Portugal e em toda a diáspora 

Guineense. 

Privilegiamos o trabalho em rede e construção de parcerias que nos permitam 

aprender e nos superarmos diariamente.  

Na conjuntura atual, os desafios são enormes e as associações assumem cada vez 

mais importância tendo em conta o seu papel de elo de ligação com as autoridades 

locais e nacionais.  Portanto, temos de trabalhar para defender o interesse do/as 

nosso/as associado/as em particular e dos imigrantes no geral, dignificar e 

contribuir para o desenvolvimento socioeconómico do nosso país de origem (Guiné-

Bissau) e o país que nos acolheu e nos dá as condições para nos realizarmos em 

termos pessoais e profissionais (Portugal). O mesmo se aplica aos restantes países 

de acolhimento.  

Uma palavra final aos/as nosso/as associado/as: ACREDITEM NESTA DIREÇÃO QUE 

TUDO TEM FEITO PARA ENGRANDECER A AFAFC.   AJUDEM E APOIEM PARA 

PODERMOS ATINGIR OS NOSSOS OBJETIVOS PORQUE O CAMINHO FAZ SE 
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CAMINHANDO. HUMILDADE, ESPIRITO DE SACRIFICIO, RESPEITO E 

COMPREENSÃO MUTUA DEVEM NORTEAR A NOSSA ATUAÇÃO. 

 

Obrigado 

Eduardo Jaló (Bailó)     
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