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                                                 31 de Julho de 2017 

 

COMUNICADO DE IMPRENSA 

 

 

Melhorias no antigo estabelecimento da Embaixada dos EUA em Penha, Bissau 

 

A embaixada dos EUA em Dakar dará início aos trabalhos de demolição no dia 31 de julho para 

remover três estruturas restantes localizadas no complexo da antiga embaixada dos EUA no 

bairro Penha em Bissau. O objetivo é evitar uma maior deterioração dos edifícios para evitar que 

se tornem um perigo. O projeto também irá melhorar a imagem do espaço. 

 

Um empreiteiro local, o Sr. Ousseynou Gueye, proprietário da S.T.E Empresa de Construção, 

deverá completar o trabalho no prazo de 35 dias. O empreiteiro envidará todos os esforços 

necessários para minimizar o ruído e o pó. O projeto cumprirá os regulamentos locais relevantes 

e a embaixada dos EUA em Dakar coordenará, conforme apropriado, com as autoridades locais. 

Os regulamentos de contratação do governo dos EUA exigem um protocolo rigoroso para a 

segurança e o bem-estar dos trabalhadores durante o curso do projeto. Para reduzir o desperdício, 

os materiais do edifício serão submetidos a reciclagem, enquanto o empreiteiro descarta 

adequadamente qualquer lixo restante em instalações de despejo autorizadas. 

 

A demolição dessas instalações é um sinal de que os Estados Unidos valorizam o relacionamento 

com a Guiné-Bissau e realizam essas atividades como parte de um membro responsável da 

comunidade. Nos últimos anos, os EUA reforçaram a sua presença na Guiné-Bissau através de 

programas ampliados e visitas frequentes, inclusive no nível de Embaixadores, mais 

recentemente pela Encarregada de Negócios Martina Boustani para celebrar o Dia da 

Independência dos Estados Unidos. 

 

Desde 2013, a quantidade de tempo que os funcionários dos EUA passaram a trabalhar na Guiné-

Bissau aumentou mais de dez vezes, demonstrando nosso compromisso com uma forte presença 

e com nossos programas de engajamento e assistência na Guiné-Bissau. As recentes melhorias 

feitas no nosso Escritório de Ligação de Bissau nos permitem continuar nossa parceria com o 

povo da Guiné-Bissau enquanto se esforçam para construir um futuro pacífico, próspero e 

democrático. 
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