
 

Programa do workshop Malmon-DeSIRA  

31 de outubro de 2022 

MALMON-DeSIRA “Mangroves, mangrove rice and mangrove people - sustainably 

improving rice production, ecosystems and livelihoods” [FOOD/2019/412-700, DeSIRA_GB] 

 

08h00 - 08h30 – Registo dos participantes e entrega de senha para almoço 

08h30 - 09h00 - Abertura da sessão (Representante da DUE, Presidente do ISA, Reitor UAC). 

09h00 - 09h10 – Apresentação do MALMON-DeSIRA (PI do projeto)  

09h10 – 09h40 - Apresentação da pesquisa realizada por 3 representantes dos Agricultores-

Pesquisadores MALMON (Cacheu, Oio, Tombali). 

09h40 - 10h10 - Pausa café.  

10h10 - 10h50 - Entrelaçar saberes e atores para melhorar a produção de arroz (Doutorando, 

Merlin L.). 

10h50 - 11h05 - Caracterização agroclimática das regiões costeiras da GB (Doutorando, Orlando 

M. e aluno UL). 

11h05 - 11h15 - Avaliação da vulnerabilidade costeira associada ao impacto da elevação do nível 

do mar (Doutorando, Namir L.) 

11h15 - 11h30 - Variações do nível do mar na África Ocidental (Doutorando, Arame D. e aluno 

UL). 

11h30 - 11h45 - Espaço para Perguntas. 

11h45 - 12h05 - Balanço hídrico-salino do solo na produção de arroz (Doutorando, Gabriel G. e 

alunos UL) 

12h05 - 12h20 - Caracterização de técnicas de sementeira e estratégias de lavoura em bolanha 

salgada (Doutorando, Viriato C. e aluno UL). 

12h20 - 12h40 - Fertilidade e toxicidade dos solos de bolanha salgada (Doutorando, Matilda M.) 

12h40 - 13h00 - Espaço para Perguntas. 

13h00 - 14h15 - Pausa para almoço (oferecido a participantes com senha). 

14h15 - 14h30 - Malafu, um exemplo a seguir (Pedro, Cancha, Psole) 

14h30 - 14h50- Intervenção de Pesquisa-Acção em Djobel (Doutorando, Merlin L.). 

14h50 - 15h00 - Estudo das pragas e doenças do arroz de bolanha salgada (Doutorando, Sofia 

C.). 

15h00 – 15h10 - Etnobiologia no estudo da biodiversidade aquática dos mangais (Doutorando, 

Pieter-Jan K.). 

15h10 - 15h20 – Caracterização nutricional, organolética e de toxicidade de variedades de arroz 

de bolanha salgada (Boshra V.) 

15h20 - 15h30 - Cultura, políticas e aprendizagem na gestão de água (Doutorando Joseph S.). 

15h30 - 15h45 - Espaço de Perguntas. 

15h40 - 16h40 - Apresentação de projetos relacionados com MALMON-DeSIRA: Ianda Arruz, 

DEDURAM, IBAP/IUCN (10 min por parceiro). 

16h40 - Encerramento do evento. 


