
RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DE MAIO-JUNHO 2021 – Júnior Manager (PhD-AKIS) 

 

1. Contratação dos agricultores-pesquisadores 

Durante o mês de Maio foram assinados 28 dos 30 contratos de atribuição de subsídios para 

incentivar a pesquisa local dos agricultores parceiros no Projeto MALMON. No quadro destes 

contratos está previsto um subsídio mensal de 32.750 CFA para o trabalho a desenvolver, assim 

como um subsídio de 5.000 CFA como apoio à comunicação.  

Todos os agricultores concordaram em partilhar os saberes locais em linha com a 

regulamentação do Protocolo de Nagoya, assinando as fichas de consentimento aprovado 

editadas no quadro do Projeto. 

1.a. Zona de Oio: 

Tabanca 
Nome do 
agricultor 

Contacto 

Data de 
assinatura do 

contrato/ 
consentimento 

aprovado 

Observação 

Rotchum Vladimir 
Gomes 

966881190 18/05/2021 

 

Bedamtacha 
Wilson Imbali 

966261939 19/05/2021 

N´tchugal Dinis Mbaque 
M´bana 

966530007 17/05/2021 

Bissan Na 
Bissan 

966706928 27/05/2021 

Sugun Filif Mogna 966252860 17/05/2021 

Bucuntche 
Matcha 

966056707 (*) 17/05/2021 

Malafo Pedro Na 
Onça 

969099364 (*) 17/05/2021 

Psolé Na Saué 966287460 17/05/2021 
(falta selecionar 
um 3º) 

  

Uncur Davide Gomes 
Pocna 

965084927 (*) 19/05/2021 

Quinta 
Mbussa Mam 

969032758 (*) 01/06/2021 

Blaftchur Iabna Bedaf 966511976 (*) 19/05/2021 

Joaozinho 
Quedom 

966511976 (*) 19/05/2021 

Lucas Fafna 
Bunha 

965147221 (*) 01/06/2021 

 

 

 



1.b. Zona de Tombali: 

Tabanca 
Nome do 
agricultor 

Contacto 

Data de assinatura 
do contrato/ 

consentimento 
aprovado 

Observação 

Cafine Tchanate 
Midana Na Iole 

969168305 (*) 22/05/2021 

 

Intam-Iaba Na 
Ncobna 

966196130 (*) 22/05/2021 

N´djif Na Ghol 966372287 (*) 22/05/2021 

Cafale Bota Na Brapta 966103019 (*) 22/05/2021 

Bubacar 
Cassama 

966772788 (*) 22/05/2021 

Caiquene Ansumane 
Braima Dabó 

955877610 (*) 22/05/2021 

Nivaldo 956471907 (*) Aguardando 
recuperação do B.I. 

para assinar o 
contrato 

Quibil William Tamba 
Na Bidem 

965342214 (*) 22/05/2021 

Buam Na 
Lambés 

969141734 (*) 22/05/2021 

 

 

1.b. Zona de Cacheu: 

Tabanca 
Nome do 
agricultor 

Contacto 

Data de assinatura 
do contrato/ 

consentimento 
aprovado 

Observação 

Elalab Mario Sungo 966673443 (*) 30/05/2021 

 

Rui Calês Djata 966217163 (*) 30/05/2021 

Mateus 
Kalamos 
Djedjo 

955744252 (*) 30/05/2021 

Elia Alqueia Sanhá 955975254 (*) 30/05/2021 

Aziber Sanhá 966291396 (*) 30/05/2021 

Djobel Teras Nango 956135672 (*) 30/05/2021 

Gil Sambú 956135672 (*) 31/05/2021 

  



2. Instalação de 18 painéis nas 13 tabancas-alvo: 

Desde o mês de Julho de 2020, um processo de seleção rigoroso permitiu selecionar uma 

empresa para aquisição do equipamento fotovoltaico, com base nas faturas pro forma enviadas 

e na facilidade de importação do equipamento. Uma vez pré-selecionada a empresa E.S.E.P.S., 

foi-lhe requerido o contacto de 5 clientes, posteriormente contactados para dar o seu parecer 

sobre as respetivas experiências com a empresa em causa. 

Simultaneamente, para a instalação dos equipamentos, os agricultores-pesquisadores de cada 

tabanca (previamente selecionados) analisaram se as suas condições permitiam a utilização 

individual (explicando, por exemplo, a necessidade de instalar em sua casa por motivos de 

segurança) ou utilização coletiva (indicando a existência de poucos roubos na tabanca e a 

vontade de beneficiar toda a comunidade; propondo por exemplo, a instalação dos painéis na 

escola). 

Este processo levou à instalação de 18 kits fotovoltaicos nas 13 tabancas-alvo, conforme 

detalhado na tabela-abaixo:  

Região Tabanca Data Tipo de Painel Observação 

Tombali Cafine 24/05/2021 Coletivo – P3 (*) 

 
Cafale 24/05/2021 Coletivo – P2 (**) 

 



Caiquene 25/05/2021 Coletivo – P2 (**) 

 
Quibil 25/05/2021 Coletivo – P2 (**) 

 
Oio Malafo 26/05/2021 Coletivo – P3 (*) 

 
Sugun - Filif 26/05/2021 Individual – P1 (***) 

 



Sugun - 
Bucuntche 

26/05/2021 Individual – P1 (***) 

 
N´tchugal 27/05/2021 Coletivo – P2 (**) 

 
Rotchum - 
Vladimir 

27/05/2021 Individual – P1 (***) 

 
Rotchum - 
Bedamatcha 

27/05/2021 Individual – P1 (***) 

 



Blaftchur - 
Lucas 

01/06/2021 Individual – P1 (***) 

 
Blaftchur - 
Joaozinho 

01/06/2021 Individual – P1 (***) 

 
Blaftchur - 
Iabna 

01/06/2021 Individual – P1 (***) 

 
Uncur-  
Davide 

01/06/2021 Individual – P1 (***) 

 



Uncur - 
Quinta 

01/06/2021 Individual – P1 (***) 

 
Cacheu Elia 31/05/2021 Coletivo – P2 (**) 

 
Djobel 31/05/2021 Coletivo – P2 (**) 

 
Elalab 31/05/2021 Coletivo – P3 (*) 

 
 

(*) P3: Painéis mais potentes para utilização coletiva, em tabancas-alvo com 3 agricultores-

pesquisadores; Especificações técnicas nos recibos. 

(**) P2: Painéis potentes para utilização coletiva em tabancas-alvo com 2 agricultores-

pesquisadores; Especificações técnicas nos recibos. 

(***) P1: Painéis menos potentes para utilização individual. 



3. Entrega de tendas e material vegetal   

Foi distribuída uma tenda de campismo a cada agricultor-pesquisador (28/30) para utilização 

nos momentos de encontro (formações/seminários, encontros, visitas de campo). 

Foram também recolhidas as sementes de arroz do Sul para utilização nos ensaios da época das 

chuvas. 

Por fim, alguns pés de cacau (36 plantas) foram distribuídas nas tabancas-alvo da zona de 

Tombali, em linha com a perspetiva de aumentar a agrobiodiversidade nas tabancas. 

  

 
 

 

 



4. Acompanhamento das obras da “casa da pesquisa” em Cafine: 

Os agricultores-pesquisadores da tabanca de Cafine tiveram a iniciativa de construir uma “casa 

da pesquisa” para acolher a equipa de estudantes de doutoramento do Projeto MALMON e o 

kit fotovoltaico previsto no quadro do projeto. Em contrapartida, apoiamos com o zinco, livros 

e outros equipamentos que possam ser úteis para promover a pesquisa camponesa! 

 

  

 
 

 

  



5. Lançamento de linhas de pesquisa: 

Complementando a linha de base do projeto e replicando as ideias do ano 2020, as linhas de 

pesquisa a seguir foram lançadas para melhorar o conhecimento das zonas-alvo e das dinâmicas 

de produção do arroz de bolanha: 

 

 

 

a) De notar que durante o ano 2020, os resultados dos 

pluviómetros caseiros instalados na tabanca de Blaftchur 

beneficiarão o Ianda Arruz, permitindo-lhe interpretar os 

resultados do campo experimental de arroz, motivando-nos a 

promover a instalação destes equipamentos nas tabancas de 

Caiquene, Cafale e Elalab 

 



 

 

b) De notar que para cada agricultor-pesquisador, foi-lhe confiada a missão de seguir 2 - 3 chefes de fogão da 

tabanca para ampliar a escala dos dados. 

 


