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Introdução 

Tratou-se da segunda missão da PI à GB no quadro do projecto “Mangroves, mangrove 

rice and mangrove people - sustainably improving rice production, ecosystems and 

livelihoods”, funded by the EU within the DeSIRA initiative [FOOD/2019/412-700, 

DeSIRA_GB] e foi realizada ao fim de um ano quando a situação pandémica COVID 19 o 

permitiu.  

Para além da PI (de 12 de janeiro a 30 de Março), participaram nesta missão de terreno 

os alunos de Ph.D. Viriato Cossa, Joseph Sandoval (de 12 de janeiro a 22 de Fevereiro), 

Pieter-Jan Keleman (26 de janeiro a 30 de Março), Sofia Conde e Matilda Merkohasanaj 

(16 de fevereiro a 30 de Março) e ainda Merlin Leunda (aluno de Ph.D. e gestor do 

projeto na GB) e a ex-aluna Maria João Beja (que participou como voluntária). 

 

Em traços gerais, os objetivos específicos consistiam em: 

• Treinar os alunos para o futuro trabalho de campo, ajudá-los a pensar no seu plano 

de pesquisa e nas sinergias a criar entre cada um deles; 

• Finalizar a seleção dos jovens agricultores que irão colaborar na pesquisa e treiná-

los na realização de entrevistas; 

• Criar uma relação de parceria entre alunos e jovens agricultores selecionados; 

• Reunir com a delegação para esclarecer certos pontos do orçamento que terão de 

ser revistos, assim como certas dificuldades que estamos a ter no terreno devido à 

falta de uma representação do ISA na GB; 

• Reuniões com os parceiros do Ianda-GB para delinear estratégias de colaboração; 

• Continuar contactos com organizações locais (IBAP, UL-Bissau, IMP, INM, DGER, 

DGPV) que irão colaborar com o projeto Malmon, fazer memorandos de 

entendimento e contratos de prestação de serviços; 

• Definir o documento a assinar para o protocolo de Nagoya; 

• Continuar o survey sobre os modos de vida das famílias nas tabancas abrangidas, 

que estabelecerá uma linha de base no início da investigação a realizar.



 

 

Calendário 

Data Intervenientes Região Aldeia Descrição 

12/jan MT; JS; VC LS-BS -- Partida de Lisboa para Bissau. 

13/jan MT; JS; VC Bissau -- Reunião Ianda (Ester e Giovanni); 
Reunião Guilherme Costa (protocolo Nagoya) no 
Ministério; 
Resolução de diversos assuntos fundamentais em 
Bissau (apresentação IBAP, IUCN, embaixada PT; 
cambio de dinheiro; aquisição de cartão SIM; cartão de 
residência); Chegada dos colegas do Senegal, Prof. Luc 
Descroix e Arame Dieye e reunião 

14/jan MT; JS; VC Bissau -- Visita ao IBAP para pedir autorização de instalação de 
estações hidro e meteorológicas nas áreas protegidas 
(Presidente estava ausente) 

15/jan MT; JS; VC Bissau -- Visita ao IBAP; Preparação para o trabalho de campo; 
Aquisição de material necessário para o trabalho de 
campo. 

16/jan MT; JS; VC; Mz Tombali Caiquenem 06 am partida para o Sul, região de Tombali [carro do 
Ianda Guiné]; Paragem na aldeia de Rotxum e Malafu 
(Oio) para reunir com jovens agricultores; 
03 pm chegada a Caiquenem (Tombali); 
Reconhecimento das bolanhas, guiados por um dos 
nossos YFR; Recolha de imagens aéreas com drone; 
Reunião na tabanca para explicar objectivos Malmon 
[noite acampados em casa de Ansumane] 

17/jan MT; JS; VC; Mz Tombali Cafine 07 am partida para Cafine (Tombali); 
JS e VC - Reconhecimento das bolanhas guiados por um 
dos nossos YFR; Recolha de imagens aéreas com drone; 
Entrevistas informais (observação específica dos diques 
e informação sobre história da bolanha); 
MT e Mz - Entrevistas baseline em Cafine; Reunião com 
os YFR selecionados para o projeto. 

18/jan MT; JS; VC; Mz Tombali Cafine JS e VC - Reconhecimento das bolanhas guiados por um 
dos nossos YFR; Recolha de imagens aéreas através de 
drone; Entrevistas informais; 
MT e Mz - Entrevistas baseline em Cafine. 

19/jan MT; JS; VC; Mz Tombali Cafine JS e VC - Reconhecimento de campo das bolanhas; 
Recolha de imagens aéreas através de drone; 
Entrevistas informais; 
MT e Mz - Entrevistas baseline em Cafine. 

20/jan MT; JS; VC; Mz Tombali Cafine JS e VC - Reconhecimento de campo das bolanhas; 
Recolha de imagens aéreas através de drone; 
Entrevistas informais; 
MT e Mz - Entrevistas baseline em Cafine. 

21/jan MT; JS; VC; Mz Tombali Cafale Visita a Cafale; 
JS e VC - Reconhecimento de campo das bolanhas; 
Recolha de imagens aéreas através de drone; 
Entrevistas informais; 
MT e Mz - Entrevistas baseline em Cafale. 



22/jan MT; JS; VC; Mz Tombali Cafine JS e VC - Reconhecimento de campo das bolanhas; 
Recolha de imagens aéreas através de drone; 
Entrevistas informais; Acompanhamento de trabalhos 
de reconstrução de dique nas bolanhas. 
MT e Mz - Entrevistas baseline em Cafine. 

23/jan MT; JS; VC; Mz Tombali Jiu de 
Infanda 

Viagem de canoa, seguida de percurso a pé até Jiu de 
Infanda; Reconhecimento das bolanhas, da engenharia 
de construção e reparação dos diques e da utilização 
dos tubos de drenagem; Percurso de moto e a pé até 
Quebil; 
JS, VC, MT - em ambas as localizações: reconhecimento 
das bolanhas; recolha de imagens aéreas através de 
drone e entrevistas informais. 
MT e Mz - Entrevistas baseline em Quebil. 

MT; JS; VC; Mz Quebil 

24/jan MT; JS; VC; Mz Tombali Quebil, 
Catió 

JS e VC - Reconhecimento das bolanhas; Recolha de 
imagens aéreas através de drone; Entrevistas informais; 
MT - Entrevistas baseline em Quebil; 
JS, VC e Mz - Visita a Catió, capital da região de 
Tombali. 

25/jan MT; JS; VC; Mz Tombali Cafine Regresso a Cafine; Preparação da reunião com os 
agricultores selecionados. 

26/jan MT; JS; VC; Mz Tombali Cafine 09 am - Reunião com os agricultores de Cafine, Cafale, 
Quebil e Caiquenem para o planeamento de ensaios de 
campo. 

PJ; ML; MJ LS-BS -- Partida de Lisboa para Bissau. 

27/jan MT; JS; VC; Mz Tombali Cafine 07 am - Partida de Cafine para Bissau (carro do Ianda 
Guiné);  

PJ; ML; MJ Bissau -- Resolução de diversos assuntos fundamentais em 
Bissau (cambio de dinheiro; aquisição de cartão SIM; 
cartão de residência) 

28/jan MT; JS; VC Bissau -- JS - reunião com a equipa de hidraulica  do Ianda (Gian 
Carlo e Avito); 
VC e MT - reunião zoom com MM  e seu supervisor; 
VC - reunião com Engº Amatna do Ianda Guiné. 
MT e ML - reunião banco para abrir conta; decisões 
sobre painéis solares 

29/jan MT; JS; VC; ML Bissau -- JS, MT e ML - reunião com equipa Univer-sel e 2 
paludiers em missão; Trabalho em Bissau. 

PJ; ML; MJ Bissau -- PJ - Preparação para o trabalho de campo; Reunião 
com MT e os colegas JS e VC para passagem de 
informação importante e trabalho de campo adquirido; 
Visita à Universidade Lusófona de Bissau. 

30/jan MT; JS; VC; ML Bissau -- Trabalho em Bissau. 

31/jan MT; JS; VC; ML Bissau -- Trabalho em Bissau; 
MT e PJ - reunião com os colegas do CIBIO Porto: Ester 
Serrão (Univ. Algarve), Manuel Lima (Cibio Porto), Luís 
Palma (Cibio Porto); Vincent Prié (Cibio Porto). 

01/fev MT; JS; VC; ML Oio N'tchugal 10 am - Partida para N'tchugal, região de Oio [carro 
Ianda Guiné]; Reconhecimento das bolanhas, diques e 
tubagens; Recolha de imagens aéreas através de drone; 
Entrevistas informais. 



MT - Entrevistas baseline 

PJ; Cibio Porto Oio N'tchugal 10 am - Partida para N'tchugal, região de Oio [carro 
Cibio Porto]; Paragem em Nhacra para conhecer o guia 
local, Negado; Paragem na aldeia de Cuméré; Visita à 
aldeia e reunião com o responsável; Visita aos campos 
de arroz, mangais e porto de Cuméré. 

02/fev MT; JS; VC; ML Oio Rotxum JS - Viagem de moto até Rotxum e reconhecimento das 
bolanhas; Viagem de moto até Sugum e respetivo 
reconhecimento das bolanhas; Recolha de imagéns 
aéreas através de drone; 
VC e MT - Entrevistas baseline em N'tchugal. 

Sugun 

PJ; Cibio Porto Tombali Saltinho 10 am - Partida para Tombali [carro Cibio Porto]; 
03 pm - Chegada a Cacine (localização errada por falha 
de comunicação com o condutor/ Cafine); Alteração de 
planos - recolha de amostras de eDNA no rio do 
"Saltinho"; 05 pm - Chegada ao rio do "Saltinho" e 
recolha das amostras; 10 pm - Chegada a Bissau. 

03/fev MT; JS; VC; ML Oio Cambia 
N’tchugal 

JS - Visita à bolanha próxima de N'tchugal, partilhada 
entre as aldeias de Cambia e Bissora; Recolha de 
imagens aéreas através de drone; 
VC e MT - Entrevistas baseline em N'tchugal. 

PJ; Cibio Porto Oio 
 

10 am - Partida para a região de Oio (Cuméré e 
Rotxum); 
12 am - Chegada a Nhacra; Visita ao mercado local; 
01:30 pm - Recolha de amostras na bolanha de 
Rotxum; 
05 pm - Recolha de amostras no mangal do porto de 
Cuméré; 
Regresso a Bissau. 

04/fev MT; JS; VC; ML Oio Uncur 05 am - Partida de N'tchugal de canoa de madrugada 
para Uncur; Reconhecimento de campo das bolanhas; 
Recolha de imagens aéreas através de drone; 
Visita a Blaftxur, cerca de 10 min de moto; 
Reconhecimento das respetivas bolanhas; Recolha de 
imagens aéreas através de drone; 
Regresso a N'tchugal no final do dia. 

Blaftxur 

PJ; Cibio Porto Bissau -- Recolha de amostras de eDNA perto de Bissau; 
11:30 am - Recolha de amostras de eDNA nos campos 
de arroz de Bissalanca; 
02 pm - Recolha de amostras de eDNA no arroz de 
mangal em Teffine. 

05/fev MT; JS; VC; ML Oio N'tchugal VC e MT - Entrevistas baseline em N'tchugal. 

PJ Bissau -- Trabalho em Bissau. 

06/fev MT; JS; VC; ML Oio N'tchugal VC e MT - Entrevistas baseline em N'tchugal. 
Partida de N'tchugal para Bissau através de transportes 
públicos. 

PJ Bissau -- Trabalho em Bissau. 

07/fev MT; JS; VC; ML Bissau -- MT, LD, ML, AD, JS, VC - reunião com o coordenador da 
Universel; 



PJ - Trabalho em Bissau; Preparação para o trabalho de 
campo em Cacheu. 

08/fev MT; JS; VC; PJ Cacheu Elalab 06 am - Partida para o norte (Cacheu) através de 
transportes públicos; 
11 am - Chegada a São Domingos; transporte público 
até Suzana; 
03 pm - Partida de canoa a motor de Suzana para 
Elalab. 
Reconhecimento de campo das bolanhas. 

09/fev MT; JS; VC; PJ Cacheu Elalab MT, JS, VC, PJ - Reconhecimento das bolanhas; Recolha 
de imagens aéreas através de drone; Entrevistas 
informais com os agricultores e pescadores. 
MT e VC - Entrevistas baseline em Elalab; 

10/fev MT; JS; VC; PJ Cacheu Elalab VC - Participação em atividade com o YFR de Elalab, 
Mário. 
MT, JS, VC, PJ - Reconhecimento de campo das 
bolanhas; Recolha de imagens aéreas através de drone; 
Entrevistas informais; 
PJ - Recolha de amostras de folhas de Avicennia sp. e 
amostras de solo do mangal para a Ester Serrão (Univ. 
Algarve); Pesca de anzol com os rapazes da aldeia no 
rio. 

11/fev MT; JS; VC; PJ Cacheu Elalab MT, JS, VC, PJ - Reconhecimento de campo das 
bolanhas; Recolha de imagens aéreas através de drone; 
Entrevistas informais; 
MT e VC - Entrevistas baseline em Elalab; 
MT e PJ - Entrevistas com os pescadores de Elalab; 
JS - Tentativa de arranjo de uma bomba de água solar. 

12/fev MT; JS; VC; PJ Cacheu Elalab MT e VC - Entrevistas baseline em Elalab. 

13/fev MT; JS; VC; PJ Cacheu Elia 09:30 am - Viagem de canoa a motor de Elalab para Elia 
com o YFR Mário; 
10:45 am - Chegada a Elia; MT e VC - Entrevistas 
baseline em Elia. 
PJ - acompanhamento dos colegas de barco até Elia e 
regresso para Elalab. 

14/fev MT; JS; VC Cacheu Djobel Visita ao mercado de Elia; Viagem até Djobel de canoa 
a remos (grande parte das bolanhas desta tabanca está 
inativa devido às sucessivas rupturas de diques e 
consequente alagamento de água salgada); MT e VC - 
Entrevistas baseline em Elia; MT, JS, VC - 
Reconhecimento de campo das bolanhas; Recolha de 
imagens aéreas através de drone; Entrevistas informais. 

PJ Cacheu Elalab Missão de integração na comunidade e aprendizagem 
da língua; participação das atividades diárias (pesca 
com as crianças, jovens e homens). 

15/fev MT; JS; VC Cacheu Djobel MT, JS, VC - Reconhecimento de campo das bolanhas; 
Recolha de imagens aéreas através de drone; 
Entrevistas informais; 
MT e VC - Entrevistas baseline em Djobel. 
Partida para Elia de canoa. 



PJ Cacheu Elalab Missão de integração na comunidade e aprendizagem 
da língua; participação nas atividades diárias (pesca 
com as crianças, jovens e homens). 

16/fev MT; JS; VC Cacheu Djobel, Elia MT, JS, VC - Reconhecimento das bolanhas em conflito 
com a região de Arame; 
MT e VC - Entrevistas baseline. 

PJ Cacheu Elalab Missão de integração na comunidade e aprendizagem 
da língua; participação das atividades diárias (pesca 
com as crianças, jovens e homens); Entrevistas aos 
pescadores locais. 

SC; MM LS-BS -- Partida de Lisboa para Bissau. 

17/fev MT; JS; VC Cacheu Elia 07 am - Partida para outras bolanhas de Elia afastadas 
da aldeia (n'taiaba), a 2h de canoas a remo; 
09 am - Chegada a n'taiaba; MT, JS, VC - 
Reconhecimento de campo das bolanhas; Recolha de 
imagens aéreas através de drone; Entrevistas informais; 
MT e VC - Entrevistas baseline na ilha de Elia; 
12 am - Regresso a Elia. 

PJ Cacheu Elalab Missão de integração na comunidade e aprendizagem 
da língua; participação das atividades diárias (pesca 
com as crianças, jovens e homens); Entrevistas aos 
pescadores locais; Pesca com o YFR Mário com "redia 
de ferxta/lança" no rio do mangal, próximo dos campos 
de arroz. 

SC; MM Bissau -- Resolução de diversos assuntos fundamentais em 
Bissau (cambio de dinheiro para a moeda corrente; 
aquisição de cartão SIM; cartão de residência). 

18/fev MT; JS; VC Cacheu Elia 05 am - Partida de Elia para Bissau (transporte 7plus); 
07:30 pm - Chegada a Bissau 

PJ Cacheu Elalab Missão de integração na comunidade e aprendizagem 
da língua; participação das atividades diárias (pesca 
com as crianças, jovens e homens). 

SC; MM Bissau -- Visit to the Soil’s Laboratory, received by Mr. Marcelino 
Brimpande; 
Visit to the Vegetal Protection’s department, received 
by Eng. Mª Rosa Ferreira; 

19/fev MT; JS; VC; SC; 
MM 

Bissau -- JS - reunião com o o António da Universel; 
VC - reunião Skype com Fillipo, agrónomo responsável 
da LVIA. 

PJ Cacheu Elalab Missão de integração na comunidade e aprendizagem 
da língua; Participação das atividades diárias (pesca 
com as crianças, jovens e homens); Pesca em canoa 
com um jovem pescador, dentro do rio de mangal; 
Entrevistas com os pescadores YFR Mário e Rui. 

20/fev MT; JS; VC; SC; 
MM 

Bissau -- SC, MM - Reunião com VC e JS para passagem de 
informação e experiência de campo adquirida; 
MT, JS, VC, SC, MM - Reunião no Centro Cultural 
Português de Bissau. 

PJ Cacheu Suzana 07 am - Partida para Suzana (canoa e moto); 
10 am - Chegada a Suzana; Encontro com o padre Zé na 



missão católica; 
08 pm - Chegada da colega voluntária Maria João. 

21/fev MT; JS; VC; SC; 
MM 

Bissau -- Trabalho em Bissau; 
SC - Reunião com a Engª Rosa Ferreira no Laboratório 
de Proteção Vegetal; Apresentação das instalações de 
Entomologia e Patologia. 

PJ; MJ Cacheu Edjaten 08:30 am - Missa na Missão Católica; 
10:30 am - Partida para Edjaten de moto; 
12 am - Chegada a Edjaten; 
Visita ao jardim comunitário e casas das aldeias. 

22/fev MT; JS; VC; SC; 
MM 

Bissau -- Trabalho em Bissau; 
MM - Reunião com o diretor geral do DGEDR, Filomeno 
Domingos Neto, com o objetivo de estabelecer um 
acordo de colaboração unilateral entre as instituições. 

PJ; MJ Cacheu Edjaten 09 am - Pesca com um pescador no rio de mangue com 
"redia talha rio"; 
01 pm - Amostragem de tecidos de peixe; 
05 pm - Pesca com mulheres e raparigas dentro do rio 
com "redia redonda"; 
08 pm - Amostragem de tecidos de peixe. 

23/fev JS; VC Bissau -- JC e VC - Partida para Lisboa. 

PJ; MJ Cacheu Edjaten Entrevistas com pescadores locais; Amostragem de 
tecidos de peixe, pescados à tarde com as pescadoras. 

SC; MM Bissau -- Preparação para o trabalho de campo. 

24/fev PJ; MJ Cacheu Edjaten, 
Suzana 

Entrevistas com pescadores locais; 
06 pm - Partida para Suzana, de moto; 
07 pm - Chegada a Suzana (pernoita na Missão 
Católica). 

MT; SC; MM Oio N'tchugal 08 am - Partida para Oio (boleia do prof. Luc); Paragem 
em Rotxum; Em N'tchugal pernoita em casa do YFR 
Dinis; Reconhecimento de campo das bolanhas; 
Entrevista ao Dinis. 

25/fev PJ; MJ Cacheu Elia 05 am - Partida para Elia, de autocarro; 
07 am - Chegada a Elia; 
Reconhecimento da aldeia com o YFR Aziber. 

MT; SC; MM Oio N'tchugal Entrevistas de baseline em N'tchugal. 

26/fev PJ; MJ Cacheu Elia 10 am - Amostragem de tecidos de peixe no mercado 
local; 
12 am - Recolha de amostras de folhas de Avicennia sp. 
para a Ester Serrão (Univ. Algarve); 
04 pm - Amostragem de tecidos de peixe em casa do 
Aziber; 
06 pm - Entrevistas aos pescadores locais. 

MT; SC; MM Oio N'tchugal Entrevistas de baseline em N'tchugal; 
MM - Recolha de amostras de solo da bolanha. 

27/fev PJ; MJ Cacheu Elia Visita às bolanhas no outro lado do rio, de canoa com o 
Aziber; Recolha de amostras de solo dentro do arrozal 
para a Ester Serrão (Univ. Algarve); Nado até ao outro 



lado do rio para observação da área de mangal 
restaurado onde foi abandonado o cultivo de arroz. 

MT; SC; MM Oio N'tchugal MM - Recolha de amostras de solo da bolanha; 
Entrevistas de baseline em N'tchugal. 

28/fev PJ; MJ Cacheu Elia 10 am - Amostragem de tecidos de peixe em caso do 
Aziber; 
12 am - Entrevistas aos pescadores locais; 

MT; SC; MM Oio Rotxum 08 am - Partida de N'tchugal para Rotxum; 
10:15 am - Chegada a Rotxum [pernoita acampados em 
casa do YFR Vladimir]; Reconhecimento de campo das 
bolanhas; Entrevistas baseline em Rotxum. 

01/mar PJ; MJ Cacheu Djobel 09 am - Partida para Djobel, de canoa, com o YFR 
Alqueia; Visita à aldeia; Entrevistas com os pescadores 
locais; Amostragem de tecidos de peixe; 
05 pm - Regresso a Elia, de canoa. 

MT; SC; MM Oio Rotxum Entrevistas de baseline em Rotxum; 
Recolha de amostras de solo na bolanha. 

02/mar PJ; MJ Cacheu Elia Entrevistas aos pescadores locais de Elia. 

MT; SC; MM Oio Sugun 08:30 am - Visita à aldeia de Sugun (Oio); Encontro com 
YFR Flif; Reconhecimento de campo das bolanhas; 
Regresso a Rotxum; Entrevistas de baseline em 
Rotxum. 

03/mar PJ; MJ Bissau -- 05 am - Partida de Elia para São Domingos, de 
transportes públicos; 
08 am - Partida para Bissau; 
02 pm - Chegada a Bissau. 

MT; SC; MM Cacheu Elalab 08 am - Partida para a região norte, Cacheu [boleia do 
prof. Luc]; Paragem do Parque Natural de Tarrafe para 
apresentação do projeto ao responsável do parque e 
discussão acerca dos locais de instalação das estações 
meteorológicas; Paragem em Suzana para conhecer o 
prof. Zacarias e acompanhar-no ao porto de Candemba; 
transporte de canoa a motor até Elalab, com o YFR 
Mário; Chegada a Elalab ao final do dia [pernoita 
acampadas na maternidade da aldeia]. 

04/mar PJ; MJ Bissau -- Trabalho em Bissau. 

MT; SC; MM Cacheu Elalab Reconhecimento de campo das bolanhas; 
MT - Entrevistas baseline em Elalab. 

05/mar PJ; MJ Bissau -- Trabalho em Bissau. 

MT; SC; MM Cacheu Elalab MT - Entrevistas baseline em Elalab. 

06/mar ML; PJ; MJ Oio Uncur 10 am - Partida para Uncur (Oio) [carro Merlin Leunda]; 
01 pm - Chegada a Uncur; Visita pela aldeia com o Kabi; 
PJ - Entrevistas para seleção dos YFR da aldeia. 

MT; SC; MM Cacheu Elia MT - Entrevistas baseline em Elalab; 
04 pm - Partida de Elalab, de canoa, para Elia; Chegada 
ao final do dia [pernoita acampadas em casa de Alfan e 
Lebsi]. 



07/mar ML; PJ; MJ Oio Uncur 09 am - Visita à bolanha e mangais de Uncur; 
11:30 am - Pesca com as mulheres, rapazes e raparigas 
dentro do rio, ao lado dos arrozais; 
12:30 am - Amostragem de tecidos de peixe; 
PJ - Entrevistas com os agricultores locais. 

MT; SC; MM Cacheu Djobel, Elia 07:20 am - Partida de canoa para Djobel; 
Reconhecimento da área de estudo; 
03 pm - Regresso a Elia. 

08/mar ML; PJ; MJ Oio Blaftxur 10 am - Partida para Blaftxur; Visita pela aldeia; 
Entrevistas para seleção dos YFR da aldeia; PJ - 
Entrevistas com os pescadores locais; 
04 pm - Visita aos campos de arroz e mangal ao pé do 
rio; 
05 pm - Pesca com rapazes dentro do rio de mangal. 

MT; SC; MM Cacheu Elia, São 
Domingos 

MT - Entrevistas de baseline em Elia; 
MM - Recolha de amostras de solo na bolanha; 
04 pm - Partida para Suzana a pé (malas transportadas 
de moto); Transporte público até São Domingos. 

09/mar ML; PJ; MJ Oio Blaftxur 10 am - Visita ao mercado local de Encheia; Recolha de 
amostras de tecido de peixe; Regresso a Bissau [carro 
do ML] (atraso devido a falha do carro). 

MT; SC; MM Bissau -- 08:30 am - Partida de São Domingos [boleia prof. Luc] 
para Bissau; 
12 am - Chegada a Bissau. 

10/mar MT; ML; PJ; 
SC; MM 

Bissau -- MT e ML - Reunião zoom com a União Europeia. 

11/mar MT; ML; PJ; 
SC; MM 

Bissau -- Trabalho em Bissau. 

12/mar MT; PJ; SC; 
MM 

Tombali Caiquenem 08:20 am - Partida para a região de Tombali [boleia do 
Ianda Guiné]; Chegada a Caiquenem no final do dia 
[pernoita acampados na casa do YFR Ansumane]; MM - 
Recolha de amostras de solo da bolanha. 

13/mar MT; PJ; SC; 
MM 

Tombali Cafine 07:20 am - Partida para Cafine; Paragem em Cafale; 
09:20 am - Chegada a Cafine [pernoita acampados na 
Discoteca da aldeia]; 
PJ - Pesca com as mulheres; 
MM - Recolha de amostras de solo da bolanha. 

14/mar MT; MM Tombali Cafale MT - Entrevistas baseline em Cafale; 
MM -  Recolha de amostras de solo na bolanha. 

PJ; SC Cafine Procura das mulheres pescadoras para acompanhar na 
atividade. 

15/mar MT; PJ; SC; 
MM 

Tombali Cafine MT, MM - Entrevistas baseline em Cafale; 
Scaneamento dos calendários/registo feitos pelos 
nossos YFR. 
PJ, SC -  Procura das mulheres pescadoras para 
acompanhar na atividade. 

16/mar MT; SC; MM Tombali Quebil MT, SC, MM - Partida para Quebil de barco a motor; 
caminhada até Jiu de Infanda; moto até Quebil 
[pernoita acampadas na casa do YFR Willson; 
MM - Recolha de amostras de solo na bolanha; 
MT, SC - Entrevistas baseline em Quebil. 



PJ Tombali Cafine Permanência em Cafine. 

17/mar MT; SC; MM Tombali, 
Quinara 

Quebil, 
Buba 

MT, SC - Entrevistas baseline em Quebil; 
MM - Recolha de amostras de solo na bolanha; 
04 pm - Partida para Buba, de taxi; em Buba pernoita 
na sede do Parque Natural das Lagoas da Cufada. 

PJ Tombali Cafale 09:30 am - Partida para Cafale, de moto; Visita por 
Cafale com o YFR Buota; Entrevistas ao pescadores 
locais; 
05 pm - Regresso a Cafine, com boleia do Ianda Guiné. 

18/mar MT; SC; MM Quinara Buba MT - Trabalho em Buba; Verificação das condições para 
instalar estação meteo 
SC, MM - Visita a Fulacunda e passagem pelas Lagoas 
da Cufada; 
03 pm - Partida para Bissau, de 7plus; 
07:30 pm - Chegada a Bissau. 

PJ Tombali Cafine Recolha de informação acerca dos YFR em Cafine para 
o ML; Entrevistas aos pescadores locais; 
05:30 pm - Ida para Cafale com boleia do carro do 
Ianda (e transporte das bagagens deixadas pelas 
colegas que seguiram para norte, em Cafine); 
06 pm - Chegada a Cafale [pernoita na Missão Católica 
com os colegas do Ianda]. 

19/mar MT; SC; MM Bissau -- Trabalho em Bissau. 

PJ Oio Malafu 08 am - Partida de Cafale para a região de Oio, de 
boleia do Ianda; 
10 am - Paragem em Jemberem para recolha de 
amostras e dados para o YFR de Caiquenem, 
Ansumane; 
02 pm - Chegada a Malafu, Oio; 
05 pm - Pesca com a pescadora Nsai (mulher do YFR 
Pedro), no rio ao pé do arrozal; Reconhecimento da 
aldeia com Nsai. 

20/mar MT; SC; MM Bissau -- Trabalho em Bissau ; Transcrição de entrevistas para BD 

PJ Oio Malafu Entrevistas os pescadores e o YFR Pedro; PJ começou a 
sentir-se doente. 

21/mar MT; SC; MM Bissau -- Trabalho em Bissau; Transcrição de entrevistas para BD 

PJ Bissau -- PJ continua doente; 
02 pm - Partida para Bissau, de autocarro; 
05 pm - Chegada a Bissau. 

22/mar MT; ML; SC; 
MM 

Bissau -- Trabalho em Bissau; Transcrição de entrevistas para BD 
06 pm - Partida para a Uncur, Oio (carro do ML). 

23/mar MT; ML; SC; 
MM 

Oio Uncur MT, ML, SC - Entrevistas para seleção de YFR em Uncur; 
MM - Recolha de amostras de solo na bolanha. 

24/mar MT; ML; SC; 
MM 

Oio Uncur MT, ML - Entrevistas para seleção de YFR em Uncur; 
Visita a Blaftxur depois de almoço; 
MT, ML - Entrevistas para seleção de YFR em Blaftxur; 
MM, SC - Recolha de amostras de solo na bolanha; 
Regresso a Uncur à noite. 



25/mar MT; ML; SC; 
MM 

Oio Uncur MT, ML - Entrevistas para seleção de YFR em Uncur; 
Partida para Bula à tarde; 
SC, MM - Transporte de toca toca de Bula para Bissau; 
MT, ML - Continuação da viagem para o norte, Elia 
(Cacheu). 

26/mar MT; ML Cacheu Elia Reunião com os YFR da região de Cacheu. 

SC; MM Bijagos Bubaque Visita à ilha de Bubaque, Bijagos. 

27/mar SC; MM Bijagos Bubaque Visita à ilha de Bubaque, Bijagos. 

 MT Bissau   

28/mar SC; MM Bijagos Bubaque Visita à ilha de Bubaque, Bijagos. 

 MT Bissau -- Reunião CAON-FED; trabalho de gabinete para 
preparação protocolos e memorandos 

29/mar MT; PJ; SC; 
MM; MJ 

Bissau -- Reuniões CIPA, IBAP, MRN; trabalho de gabinete para 
preparação protocolos e memorandos 

30/mar MT; PJ; SC; 
MM; MJ 

BS-LS -- 10 pm - Partida de Bissau para Lisboa. 

 

 

 

 

Conclusões 

No geral a missão foi muito produtiva em termos do treino dos alunos, apesar de todos 

os constrangimentos de transporte (minorados com o apoio do Ianda).  

Os principais resultados alcançados consistiram em: 

• Foi feita uma reunião com a UE, embora a pandemia tenha obrigado a que 

decorresse de forma virtual; 

• Foram feitas várias reuniões com parceiros do Ianda e ainda da Univers-Sel para 

estabelecer sinergias nas acções a realizar; 

• Foram feitas reuniões para definir protocolos de colaboração com o INM, o IMP, 

DGER, DGPV, IBAP e CIPA (assinados no caso do INM e do IMP). Foram ainda 

discutidos os conteúdos dos contratos de prestação de serviços a assinar. Em alguns 

dos casos foi necessário recorrer ao aopoio do Dr. Augusto Bock da célula CAON-

FED; 

• Foi discutido em detalhe o documento do protocolo de Nagoya a assinar entre o ISA 

e o ponto focal na GB, Dr. Guilherme Costa. Espera-se o acordo do IBAP para realizar 

a assinatura; 

• Foi definida a localização das estações hidrológicas e meteorológicas a instalar pelo 

projecto com os parceiros; 

• Foram feitas entrevistas sobre os modos de vida a cerca de duzentas famílias das 

tabancas em estudo. Em Cafine foi feito um novo survey para avaliar o impacte da 

ruptura do dique durante a anterior estação das chuvas; trata-se de uma tabanca 



que usualmente vende excedentes e em que 2021 irá, pelo contrário, ser um ano de 

grande escassez alimentar para a maioria das famílias; 

• Foram selecionados, com uma única excepção, os jovens agricultores-pesquisadores 

que irão colaborar na pesquisa, bem como 2 agricultores-séniores técnicos na 

construção de diques e barragens; 

• Foram filmadas com drone todas as bolanhas das tabancas em estudo, com 

excepção de Malafu. Foi ainda filmada a bolanha da tabanca de Jiu d’Infanda (vizinha 

de Quebil) por ter sido aí feita uma grande obra de engenharia hidráulica por um 

agricultor especialista, sem qualquer apoio externo. Em Cafine foram filmados os 

trabalhos de reconstrução do dique principal em dois locais onde tinha ocorrido uma 

grande ruptura durante a estação das chuvas anterior; 

• Foram colhidas 46 amostras de solo e de água em bolanhas de 10 tabancas em 

estudo para serem analisadas em laboratório. Foi ainda medido o pH, a 

condutividade elétrica e a salinidade em todos os pontos onde foram colhidas 

amostras; 

• Foi feito um levantamento de todas as infestantes presentes nas bolanhas em 

estudo, ao mesmo tempo que se fazia um estudo dos conhecimentos locais sobre a 

fertilidade do solo e a contribuição de cada uma dessas infestantes, bem como sobre 

a dificuldade do seu controle durante o crescimento do arroz; 

• Foi feito um levantamento em todas as tabancas sobre as principais pragas do arroz 

(com o apoio de fotografias) e sobre as medidas usadas para o seu controle 

(tradicionais e pesticidas industriais); 

• Foram colhidas 38 amostras de tecidos de peixe para análise e identificação genética 

e 10 amostras de água nas bolanhas e mangais próximos para análise de DNA 

ambiental.



 

 

  Galeria 

  As imagens que se seguem abaixo foram tiradas ao longo da missão. 
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