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nota prévia
O “Estudo das Potencialidades e dos Constrangimentos do Ecoturismo

na Região de Tombali” resultou de uma missão em que a metodologia

principal consistiu no estabelecimento de contactos com realização de

entrevistas, e na prossecução de visitas privilegiando a observação,

o levantamento e o registo de informações várias. No decorrer da missão,

o trabalho de identificação dos factores potenciais e constrangedores foi

prosseguido com o apoio de diferentes interlocutores, aos quais agradeço.

Aos responsáveis e colaboradores da ONGD Guineense, Acção para o

Desenvolvimento (AD): pelo acolhimento em Iemberem, acompanhamento,

dinamismo, espírito de iniciativa e capacidade para trabalhar em equipa,

factores que se revelaram fundamentais na recolha de informação e no

estabelecimento de contactos; Tomane Camará, pela disponibilidade no

esclarecimento de dúvidas; aos motoristas Amunike, Antero e Samba

Juma, pelo profissionalismo e acompanhamento permanente, facilitando

a chegada a todos os locais solicitados com o objectivo de registar dados;

ao Jibrilo, pelo acompanhamento atento à chegada e à partida.

Ao Ministério do Turismo e do Ordenamento do Território, ao então

Ministro Francisco Conduto de Pina; ao Director Geral do Instituto da

Biodiversidade e das Áreas Protegidas (IBAP), Alfredo Silva; ao Chefe de

Missão da União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN),

Nelson Dias; à Assistente do Presidente da Associação de Hotelaria,

Restaurantes e Turismo, Ivandra Fumy, pela disponibilização de informações

através de entrevista e facilitação na consulta de documentos; ao Julien

da Oásis Tours e ao Eugénio Lopes Pereira da TAP Air Portugal,

Aos Régulos e Chefes de Tabanca contactados: Manuel Umaru Djaló do

Regulado de Guiledje; Tcherno Camará do Regulado de Cacine; Adriano

Sulai Djaló do Regulado de Iemberem; Alaje Aliu Turé do Regulado de

Cabedu e Ilha de Melo; Salifo Camará do Regulado de Cadique Nalu e

Lautchandé; Amidu Galissa da Tabanca de Cambeque; às comunidades

locais de todas as tabancas visitadas pela hospitalidade, acolhimento e

receptividade nos contactos realizados; ao Professor da Escola Islâmica;

a todos os que viveram e testemunharam a Guerra Colonial, como Alfissene

Djaló, Sene Candé, Dauda Djaquité, Bacar Camará, Fodé Camará, Adbulai

Camará; ao Director da Rádio Comunitária Lamparam, Malam Djaló; aos

guias e guardas comunitários que trocaram informações e partilharam

preocupações, ideias e sugestões.

A Romain Boitard e Abílio Coutinho da Delegação da União Europeia na

Guiné-Bissau, pelo interesse e apoio.

Em Portugal, agradeço o acompanhamento permanente e a atenção do

Dr. Gonçalo Marques, Coordenador de Projectos do Instituto Marquês de

Valle Flôr.
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apresentação
O turismo é consensualmente definido como um sector prioritário

para a prossecução da mudança visto reunir um conjunto diversificado

de requisitos, favorecendo as dimensões económicas relacionadas com

o crescimento, valorizando as características e os traços culturais tradicionais

e promovendo a preservação ambiental.

Além de ser denominado como a indústria da Paz, por estar fundamentado

no estabelecimento de relações interpessoais, que se esperam respeitosas,

é portador de múltiplas possibilidades criando novas oportunidades,

contribuindo para a definição de alternativas socioeconómicas com

um carácter de longo prazo no sentido da luta contra a pobreza,

particularmente em meio rural.

O turismo pode assim ser entendido como uma via para o desenvolvimento

sustentável ao garantir a manutenção das mudanças com um sentido

positivo. Contudo, as actividades relacionadas com o sector são susceptíveis

de promover efeitos indesejados, tornando-se imprescindível

um planeamento adequado, como forma de minimizar e de controlar

os riscos, com base na elaboração de diagnósticos de identificação

das potencialidades e dos factores constrangedores.

Pensar numa região como destino turístico potencial implica equacionar

a conjugação de diferentes factores, entre os quais ser atraente do ponto

de vista ambiental e cultural, viver em condições de estabilidade

e de segurança, ser acessível a partir do exterior, tendo também asseguradas

as acessibilidades e as comunicações internas, e dispor de meios

e de condições que permitam estadias por um período de tempo desejado.

A nível internacional, o segmento ecológico, do Ecoturismo ou do Turismo

de Natureza tem vindo a adquirir importância e a recolher atenções pelos

traços que o caracterizam: é susceptível de ser implementado e gerido

localmente; privilegia a utilização de materiais locais na construção

e na reabilitação patrimonial; é promovido em iniciativas de pequena

dimensão; depende da produção local, originando a criação de redes

produtivas interdependentes; os contactos entre o turista e os promotores

são personalizados; a importância atribuída à sofisticação dos alojamentos

é secundarizada; a escolha dos destinos e a prioridade da viagem residem

na possibilidade de contactar ambientes preservados e ricos

em biodiversidade, onde é possível conhecer através da observação directa,

da contemplação e da experiência vivida, tanto do ponto de vista ambiental

como cultural.

O turista, ou “outsider”, é considerado um viajante responsável e informado,

consciente dos seus direitos mas também do impacto1  que a sua presença

provoca nos destinos, tanto do ponto de vista ambiental como junto das

comunidades de acolhimento ou “insider”.

1 O ecoturismo é habitualmente

identificado com a expressão “take

nothing but photographs, leave nothing

but footprints”, apelando para uma

estadia ambiental e culturalmente

enquadrada, respeitadora das diferenças,

procurando reduzir o impacto ou carga

exercida na natureza e nas comunidades

de acolhimento.



Por um lado, e de acordo com a literatura de referência, o ecoturismo

é um segmento que valoriza as culturas ancestrais, facilitando a divulgação

das tradições, dos costumes e das práticas simbólicas, já que se fundamenta

no enriquecimento pessoal adquirido através da experiência, incentivando

ainda o contacto intercultural e intergeracional. Por outro lado, promove

o desenvolvimento de base local, criando novas oportunidades para

as populações mais pobres e incentivando o reforço de redes produtivas

integradas e economicamente autofomentadas, geradoras

de sustentabilidade.

Por fim, minimiza os impactos ambientais, defendendo princípios

conservacionistas e tendentes à preservação ambiental, através da adopção

de comportamentos responsáveis e conscientes associados

à implementação progressiva de medidas financeiramente integradas com

o objectivo de atenuar os efeitos das ameaças exercidas sobre algumas

espécies de fauna e de flora.

1. Contextualização do Estudo: Projecto U'anan

O “Estudo das Potencialidades e dos Constrangimentos do Ecoturismo

na Região de Tombali” (Estudo) é um dos instrumentos metodológicos

do “Projecto U'Anan - Construir o Desenvolvimento Comunitário

Sustentável na Região de Tombali: Ecoturismo e Cidadania” (Projecto),

promovido em parceria (PD) pelas Organizações Não Governamentais

de Desenvolvimento (ONGD), Instituto Marquês de Valle Flôr (IMVF)

e Acção para o Desenvolvimento (AD), co-financiado pela Comissão

Europeia (ONG-PVD/2004/095-097) e o apoio do IPAD.

O objectivo geral do Projecto é a promoção da melhoria das condições

de vida da população de Tombali apostando no desenvolvimento humano,

sociocultural e económico de longo prazo (IMVF, 2004). Neste contexto,

e entre outras acções programadas, será criado um projecto ecoturístico

integrado, como forma de prosseguir os objectivos específicos.

No âmbito do Projecto U'anan, além da preocupação evidenciada

com a capacitação e o apoio ao parceiro local, é prevista a promoção

de medidas de natureza sociocultural, económica e ambiental,

perspectivadas de forma integrada e interrelacionada.

As medidas socioculturais respeitam à promoção do acesso a água potável

e à gestão do fornecimento, à melhoria das condições de saúde

e de nutrição, ao aumento do acesso à educação com capacitação das

escolas e das comunidades para uma cidadania responsável, ao aumento

dos conhecimentos e à divulgação cultural, ao incentivo das redes

de sociabilidade e de solidariedade comunitárias, estimulando os canais

de comunicação e de divulgação enquanto meios privilegiados

de informação, reforço de auto-estima comunitária e cidadania responsável.

As medidas económicas consistem no apoio e no incentivo à regularidade

produtiva do sector primário, com particular atenção para as actividades

transformadoras de produtos primários, estimulando a construção e a

manutenção de circuitos de comercialização sustentáveis, como meio de

garantir o aumento dos rendimentos familiares, apoiando as actividades

10



económicas das mulheres e dos jovens e promovendo a criação do auto-

emprego complementado por acções de formação adequadas ao

desempenho funcional.

Atendendo a que todo o projecto está geograficamente enquadrado pelas

Floresta de Cantanhez, considerada uma das últimas florestas primárias,

as medidas ambientais respeitam de forma prioritária à prossecução de

um conjunto alargado de acções tendentes à preservação de áreas florestais

e à conservação de espécies ameaçadas. Neste sentido, está prevista a

realização de acções conjugadas de monitorização para aprofundar os

conhecimentos sobre a fauna e a flora da região e sensibilizar as

comunidades para a necessidade de encontrar uma forma equilibrada de

utilização de recursos.

O Projecto Ecoturístico é um dos elementos constituintes do U'Anan que,

pela filosofia inerente ao segmento do Turismo de Natureza, integra as

três dimensões: sociocultural; económica; ambiental. Assim, no âmbito

do Projecto, está programada a prossecução de um conjunto de acções,

entre as quais: a construção de alojamentos e estruturas de apoio em

Iemberem, junto à Casa Ambiente e Cultura a reabilitação do antigo

quartel de Guiledje, com a criação de um espaço-museu, com o objectivo

da dinamização e da valorização histórico-cultural; a formação de guias

e de agentes de ecoturismo; a distribuição de kits de ecoturismo;

o estabelecimento de contactos para futuras parcerias com agências

de viagens e operadores turísticos nacionais e internacionais.

Com base no levantamento de informações, e de acordo com a metodologia

adoptada (cf. 2. Metodologia), o “Estudo das Potencialidades e dos

Constrangimentos do Ecoturismo na Região de Tombali” tem por objectivo

identificar as virtuosidades regionais e locais, que potenciam

a implementação do Turismo de Natureza, garantindo o respeito pelos

princípios do envolvimento participativo e da sustentabilidade, de forma

a evidenciar e a valorizar os factores potenciais. Por outro lado, é procurada

a identificação dos aspectos constrangedores que, em última instância,

podem resultar em condicionamentos, limitando o sucesso da iniciativa.

O Estudo procura apresentar um contributo no sentido da orientação

da estratégia de implementação do Projecto Ecoturístico e de divulgação

da região de Tombali, tradicionalmente marcada pela distância e pelo

isolamento (cf. I. e II.), enquanto destino turístico potencial por apresentar

diversas vantagens comparativas.

2. Metodologia

A implementação do Projecto Ecoturístico está geograficamente

referenciada no sul da Guiné-Bissau, na região de Tombali, concretamente

envolvendo os sectores de Bedanda e de Cacine, tratando-se de uma

região fronteiriça nas proximidades da Guiné Conacri, caracterizada pela

distância em relação à capital, Bissau, e pelo isolamento resultante

de acessibilidades irregulares.

As técnicas de recolha foram seleccionadas com base nos objectivos

propostos, a partir de uma bateria de indicadores, trabalhada e adaptada
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ao contexto Guineense, fundamentando-se os instrumentos de

caracterização num conjunto de critérios propostos por organizações

internacionais de elevado reconhecimento, como é o caso da Organização

Mundial do Turismo (OMT/WTO).

No início dos trabalhos foi apresentada à Parceria de Desenvolvimento

(PD) uma proposta de planeamento da missão, assim como identificados

os indicadores de referência que viabilizariam o levantamento e a posterior

avaliação, partindo de grelhas especificamente concebidas para o registo

da informação. De uma forma genérica, procurou privilegiar-se dados que

permitissem caracterizar o sector do turismo na Guiné-Bissau, definindo

a sua importância, no que respeita aos fluxos de viajantes estrangeiros,

oferta de serviços turísticos (agências de viagens, hotelaria, restauração,

serviços de apoio como saúde, transporte, lazer, artesanato e manifestações

culturais, por exemplo), potencialidades ambientais, mas também

constrangimentos.

Face aos objectivos do Estudo, e tendo presentes as características

regionais, a metodologia proposta e adoptada privilegiou quatro momentos

principais, sendo possível identificar tarefas específicas em cada um.

Se bem que de forma variável, em resultado da natureza das tarefas, em

todas as fases procurou adoptar-se e desenvolver-se metodologias

participativas envolvendo técnicos locais no levantamento de dados e na

confirmação de informações, nas visitas e na observação, nos contactos

estabelecidos, na identificação de elementos potenciais e de locais

de interesse turístico, mas também dos factores constrangedores e das

principais necessidades sentidas localmente.

As técnicas desenvolvidas no decorrer da pesquisa no terreno consistiram

na consulta documental, no registo de dados em grelhas previamente

preparadas com sistematização, na realização de entrevistas semidirectivas,

na recolha cartográfica (cartas militares) e na captação de fotografias.

Numa primeira fase, procedeu-se à recolha exploratória e à sistematização

de informações e de dados, inicialmente com carácter generalista2 e de

forma sequencial temático3 , efectuadas com o objectivo da caracterização

do sector do turismo em função do país e da região em estudo, Tombali.

A pesquisa preliminar foi suportada por consultas na Internet e pelo

estabelecimento de contactos com os representantes das duas ONG que

constituem a PD4 e com outros informantes privilegiados5. De forma

complementar, foi apresentada à PD uma proposta6 de planeamento

de missão, com definição da metodologia para a prossecução do trabalho

de campo, optando-se pela conjugação de técnicas de recolha de dados,

tendencialmente de natureza qualitativa.

Na segunda fase, que coincidiu com o período de missão7, foi privilegiada

a recolha e o registo de informações, assim como a confirmação de dados

anteriormente seleccionados. Estas tarefas foram viabilizadas pelos

contactos informais estabelecidos, pelas entrevistas realizadas, pelo

levantamento directo de dados e pela prática da observação directa

prosseguida com um carácter sistemático, propiciada por visitas

programadas e efectuadas.

2 Foram consultados e recolhidos materiais

vários como estatísticas nacionais (INEC),

projecções produzidas por organismos

internacionais (PNUD, Banco Mundial,

Organização Mundial do Turismo)

e elementos cartográficos.

3 A selecção de documentos temáticos

privilegiou dados referentes a especificidades

ambientais e caracterizadores de Tombali

e da Floresta de Cantanhez, e papers

orientadores do Projecto U'Anan.

 
4 Foram efectuados contactos iniciais

e exploratórios de esclarecimento com

o Dr. Gonçalo Marques do IMVF e com

o Eng. Carlos Schwarz da AD.

5 Outros informantes privilegiados foram

os Srs. José Lobato, João Tunes, Luís Graça,

Dr. Adriano Aguilar; foram contactadas

agências de viagens portuguesas como

a Soltrópico e a Abreu; foi realizada uma

visita ao stand promocional da República

da Guiné-Bissau presente na Bolsa

de Turismo de Lisboa (BTL) e contactados

os seus representantes.

  
6 A proposta foi apresentada e discutida

com os responsáveis pela PD em

Dezembro de 2006.

 
7 A missão decorreu entre 9 e 23

de Fevereiro de 2007, de acordo com

planeamento apresentado em anexo,

repartindo-se o período de permanência

entre Bissau e a região de Tombali.
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Os primeiros e os últimos dias de missão (cf. Planeamento da missão

em Anexo) foram dedicados à recolha de novos registos e à confirmação

de dados anteriormente sistematizados, focando-se a pesquisa em Bissau

com associação de Quinhamel8, localizada na região de Biombo, dada

a proximidade em relação à capital e o interesse turístico que a zona reúne.

Durante estes períodos foram estabelecidos os contactos com as entidades

institucionais9, de forma a viabilizar a realização das entrevistas, e efectuado

o ponto de situação da missão junto de um dos responsáveis da AD, Tomane

Camará, e da Comissão Europeia, Romain Boitard, com apresentação de uma

breve síntese dos resultados. Paralelamente, foram consultados relatórios

temáticos, documentos legislativos, e estudos anteriormente realizados10 por

instituições da sociedade civil (ONG, Associações Locais), organismos

internacionais (UICN, OMT) e entidades públicas nacionais (INEP, INEC,

Ministério do Turismo). 

A terceira fase do trabalho de campo decorreu na região de Tombali, cuja

permanência permitiu visitar e explorar os sectores de Bedanda e Ilha de

Melo, e de Cacine (cf. Mapa 1 e 2), com o objectivo da identificação das

potencialidades e dos constrangimentos para a implementação do Projecto

Ecoturístico. Metodologicamente, esta fase foi integralmente planeada

e desenvolvida em equipa, contando com a colaboração, o apoio

e acompanhamento do Director do Projecto em Iemberem, Abubacar Serra,

o que permitiu que a despistagem e a identificação dos aspectos virtuosos

e dos limites fosse efectuada em conjunto, tendo subjacente a constante

troca de ideias e a discussão caso a caso.

Durante o período da estadia no sul, foram contactados os representantes

do poder tradicional, Régulos11 e Chefes de Tabancas, sendo o Projecto

apresentado e divulgado, efectuada sensibilização em relação à necessidade

da realização do Estudo, e trocadas impressões no que respeita às vantagens

e inconvenientes da dinamização do turismo na região. Além do conhecimento

directo dos sectores de Bedanda e de Cacine, e do contacto com grupos

étnico-culturais12 diferenciados, foi possível realizar um conjunto de actividades

ecoturísticas prospectivas como caminhadas em meio florestal, observação

de algumas espécies de fauna, particularmente aves terrestres e marinhas

(algumas caracteristicamente migratórias), símios e cetáceos; visitada a Ilha

de Melo com incursão por rios e passagem por embarcadouros ou pontos de

acostagem.

No final da missão em Iemberem, foi realizada uma reunião com guias

ecoturísticos e guardas comunitários13, contando com a presença dos

representantes da Associação Ambiental local e do Director da Rádio

Comunitária14, sendo particularmente estimuladas as técnicas participativas

no que respeita à identificação de problemas e de necessidades.

Na quarta fase, desenvolvida após a missão na Guiné-Bissau, procedeu-se

à revisão no preenchimento das grelhas temáticas de registo, à sistematização

da informação recolhida através de contactos informais estabelecidos, de

visitas às tabancas, de entrevistas e de observação, assim como ao tratamento

dos dados, resultando na redacção do Relatório Final do Estudo. Neste período

foi efectuada por escrito, e enviada aos representantes da PD, uma análise

8 Em Quinhamel foi visitado o Hotel Mar

Azul enquanto potencial ponto

de interligação com a região de Tombali.

 
9 Ministério do Turismo; IBAP; UICN; AD;

Associação de Hotelaria, Restaurantes e

Turismo; Oásis Tours; Comissão Europeia.

10 Pelo IBAP, UICN e Ministério do Turismo

foram disponibilizados para consulta

legislação de enquadramento ambiental

e turístico, relatórios temáticos, boletins

de divulgação.

11 Régulos: Manuel Umaru Djaló

(Guiledje); Tcherno Camará (Cacine);

Adriano Sulai Djaló (Iemberem); Alaje Aliu

Turé (Cabedu e Ilha de Melo); Salifo

Camará (Cadique Nalu e Lautchandé).

 
12 Os grupos étnicos mais contactados

foram fulas, balantas e nalus.

13 Participaram na reunião 12 guias

e guardas comunitários, 2 representantes

da Associação local Amigos do Ambiente,

o Director da Rádio Comunitária

Lamparam e o Director do Projecto em

Iemberem.

14 No final da reunião, foi realizada

uma entrevista com o Director da Rádio

Lamparam sobre os benefícios e os

requisitos do ecoturismo.

13



abreviada, em jeito de síntese, identificando as principais potencialidades

locais e regionais, que merecem valorização no âmbito do Projecto U'Anan,

e os factores condicionantes que representam limites, com o objectivo

de definir medidas de correcção.
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I. Guiné-Bissau: destino turístico
na África Ocidental

A República da Guiné-Bissau é um país de pequena dimensão

geograficamente situado no continente africano, cujo território se encontra

referenciado na costa ocidental, rodeado a oeste pelo Oceano Atlântico,

a sul e a este pela Guiné Conacri e a norte pelo Senegal.

Os indicadores de caracterização do país, tanto do ponto de vista ambiental

como cultural, evidenciam diversidade, tradição e ancestralidade,

preservação de espaços e de culturas dominantes, que conferem identidade

às populações locais, pela identificação e reconhecimento de símbolos

referenciais. De forma complementar, a História nacional é rica em

acontecimentos que marcaram épocas, havendo testemunhos vivos de

um passado recente em que foi reforçada e viabilizada a opção por um

caminho próprio e politicamente independente.

Os traços caracterizadores, que se destacam a todos os níveis, são

potenciais para o incremento do turismo, sector unanimemente considerado

como dinâmico na promoção do desenvolvimento por ser gerador

de benefícios económicos múltiplos, directos e indirectos, mobilizador

e divulgador das culturas tradicionais permitindo a conjugação de elementos

modernos e a valorização social. Contudo, ao longo do tempo, o turismo

na Guiné-Bissau tem demonstrado um desempenho marginal, visto que

os efeitos produzidos apresentam fragilidades em resultado de um conjunto

de factores interrelacionados, entre os quais se destacam:

• A incerteza das opções estratégicas nacionais resultante da instabilidade

governativa e da frequente alternância dos representantes institucionais,

condicionando a continuidade das acções e a implementação das decisões;

• A frágil capacidade para planear e dinamizar a oferta interna, decorrente

do reduzido e incerto investimento na criação de infraestruturas e na

modernização das existentes, sejam sociais, de ligação ou de acolhimento;

• A inexistência, até ao presente, de uma estratégia planeada e estruturada

de promoção e de incremento dos diferentes segmentos turísticos,

nomeadamente o de negócios, entendido como tradicional, o balnear

e o de natureza, definidos como emergentes e potenciais;

• A ausência de medidas integradas de promoção e de marketing turístico,

direccionadas para o mercado internacional, reforçada pelo irregular

estabelecimento de parcerias que garantam a estabilidade da oferta

e o equilíbrio da procura.

Face à progressiva valorização do mercado africano nos circuitos turísticos

internacionais, atendendo a que o enquadramento regional é francófono,

e que nas zonas fronteiriças, tanto a norte como a sul do país, têm surgido

experiências turísticas sólidas, evidenciando uma procura regular, a Guiné-

Bissau pode ser definida como um destino turístico potencial. Contudo,

para que o sector seja implementado de forma planeada, e tendo presente

o objectivo da sustentabilidade, é requerido um procedimento analítico,

fundamentado em diagnósticos sectoriais que permitam a definição de

estratégias adequadas.
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15 A superfície é variável em função das

marés atingindo um mínimo de 28.000

Km2, com maré alta, e um máximo

de 36.125 Km2, com maré baixa.

 
16 As regiões insulares respeitam ao

Arquipélago dos Bijagós, Ilha de Jeta, Ilha

de Pecixe e outras pequenas ilhas como

a de Melo, incluindo 150 mil milhas

de águas territoriais, definidas pelas

referências

da Baía de Varela, Ilha de Unhocomo, Ilha

de Orango, Ilha de João Vieira e Ilha

de Canhabaque.

17 Os valores apresentados não incluem

o mês de Dezembro (Fonte: Serviço

de Previsão à Escala Mundial, Observatório

de Bissau).

1. Alguns Elementos de Caracterização

O território nacional da Guiné-Bissau15 é constituído por 36.125 Km2,

repartidos por área continental, à qual correspondem 34.500 Km2, e

insular16, completando 1.625 Km2, localizado a 12º20'00'' Norte e 10º59'00''

Sul de latitude e 13º90'00'' Este e 16º43'00'' Oeste de longitude (INEC,

2005: 6).

Mapa 1 - Localização Geográfica da Guiné-Bissau

Relativamente ao ordenamento administrativo, o país divide-se em oito

regiões e o Sector Autónomo de Bissau (77,5 Km2 ou 0,2%), desigualmente

representadas, sendo as regiões de: Cacheu (5.174,9 Km2 ou 14,3%);

Oio (5.403,4% ou 15,0%); Bafatá (5.981,1 Km2 ou 16,6%); Gabu (9.150,0

Km2 ou 25,3%); Biombo (838,8 Km2 ou 2,3%); Quinara (3.138,4 Km2 ou

8,7%); Tombali (3.736,5 Km2 ou 10,3%); Bolama-Bijagós (2.624,4 Km2

ou 7,3%).

O clima é tropical, quente e húmido, identificando-se duas estações

principais (cf. Gráfico 1) a seca, entre Novembro e Maio, e a das chuvas,

entre Junho e Outubro, sendo a pluviosidade variável ao longo do ano,

concentrando-se apenas em cinco meses, dependendo também da

proximidade em relação ao mar. A temperatura média anual17 é de 26ºC,

sendo Fevereiro o mês em que se registam níveis médios mais elevados

(28,7ºC), e Março e Setembro os meses mais frios (24,6ºC). É de notar

que, ao longo do ano, o valor mínimo é de 17,1ºC, registado em Março,

e o máximo de 35,4ºC, em Fevereiro.

República
da Guiné-Bissau

Gabú

Bafatá

Quinara

Tombali

Cacheu

Bolama

Biombo

Oio

Senegal

Bissau

Oceano Atlântico
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18 Os principais rios navegáveis são

Cacheu, Mansoa, Geba, Grande de Buba,

Corubal, Cacine e Cumbidjan.

19 As lalas são áreas inundadas que

representam zonas de transição entre

o mar e as áreas florestais (Campredon,

sd: 18) e as bolanhas (arrozais alagados)

são terras baixas de mangal ou tarrafe que

consistem em formações vegetais à beira

mar ou rio (Ministério do Desenvolvimento

Rural/PNUD, 1997).
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Gráfico 1 - Caracterização Climática da Guiné-Bissau

Fonte: Serviço de Previsão à Escala Mundial, Observatório de Bissau

O solo é caracteristicamente plano, não se evidenciando elevações de

destaque, já que o ponto mais alto não ultrapassa os 300 metros de

altitude, predominando os planaltos, as planícies e uma extensa zona

costeira com cerca de 350 Km. Os principais acidentes de relevo resultam

da densa rede fluvial18 que origina a existência de alternância nos traços

caracterizadores da paisagem que, em função das regiões, varia entre

savana arbustiva, savana florestal, floresta, tarrafes ou mangais, lalas,

bolanhas, estuários e praias.

O solo é tradicionalmente utilizado pelas comunidades com fins produtivos,

sendo diferentemente trabalhado pelas populações em função das características

geográficas e do grupo étnico predominante, marcando a paisagem por zonas

de transição que lhe conferem a imagem de um mosaico. 

Em meio florestal, é possível encontrar: bolanhas e lalas19 que dominam uma

parte da paisagem, nas proximidades de zonas de mangal, mangrove ou

tarrafes; palmares constituídos por palmeiras de dimensões variáveis e cibes,

associados a florestas de galeria; florestas subhúmidas, caracterizadas por

vegetação densa e diversificada em espécies e em dimensões, sendo de difícil

penetração para o Homem, complementadas pelas florestas de transição;

florestas secundárias e degradadas que resultam de processos de desflorestação

e queimada; savanas arbustivas e herbáceas.

A Guiné-Bissau é um país dotado de espaços naturais com importância

reconhecida (cf. Mapa 2), das quais seis beneficiam oficialmente

do estatuto de área protegida, por serem classificadas como Parque Natural

ou Reserva, encontrando-se uma a aguardar oficialização da denominação

proposta. As áreas protegidas oficializadas de acordo com os critérios

reconhecidos a nível internacional são o Parque Natural de Mangrove

do Rio Cacheu, o Parque Natural das Lagoas de Cufada, o Parque Nacional

de Orango, o Parque Nacional Marinho de João Vieira e Poilão, a Reserva

da Biosfera do Arquipélago dos Bijagós e o Parque Nacional Marinho das Ilhas

Formosa. A área natural que aguarda oficialização do estatuto de protecção

é a Floresta de Cantanhez.

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
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20 São exemplos de espécies em risco:

o manatin; o hipopótamo; a tartaruga

marinha; o elefante africano; o búfalo;

a gazela pintada; a onça ou leopardo;

o leão entre outros felinos; o chimpanzé

e outras espécies de símios; o crocodilo

ou lagarto preto; algumas espécies de aves;

o pangolim de cauda longa.
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ÁREA OFICIALIZADA

A - P. N. Tarrafes Rio Cacheu

B - P. N. Lagoa de Cufada

C - P. N. Orango

D - P. N. Marinho João Vieira

E - Reserva Biosfera Bijagós

G - P. N. Marinho Ilhas Formosa

ÁREA POR OFICIALIZAR

F - Floresta de Cantanhez

As áreas naturais que caracterizam o país são dotadas de biodiversidade

de flora e de fauna, em meio florestal, de mangrove, de savana, costeiro

e marinho, sendo algumas das espécies endémicas e encontrando-se

outras em situação de risco e ameaçadas de extinção, ou seja de

desaparecimento, o que representa uma situação alarmante no que

respeita à conservação20.

Mapa 2 - Identificação das Áreas Protegidas da Zona Costeira da Guiné-Bissau

Fonte: Adaptado de INEP

Do ponto de vista sociocultural, o país é caracterizado pela diversidade

étnica, evidenciando-se particularidades culturais em cada um dos grupos

que se reflectem nas formas da vida social, tais como: no ordenamento

do território e organização espacial; na construção das habitações

e materiais utilizados; no vestuário; na simbologia e nas crenças religiosas;

nas práticas rituais; na gastronomia; nas manifestações festivas; na produção

artesanal; nas actividades produtivas de natureza económica, entre outros

factores.

Apesar de serem vulgarmente identificados com determinadas regiões,

pelo predomínio e ancestralidade da presença, actualmente e em resultado

de deslocações internas, encontram-se distribuídos pelo território nacional

todos os grupos étnicos da Guiné-Bissau, sendo os principais: Balanta;

Fula; Manjaco; Mandinga; Papel; Felupe; Mancanha; Bijagó; Beafada e Nalu.
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Assim: no norte, região de Cacheu, predominam os Manjaco, Mancanha

e Papel; no litoral centro, em Biombo, estão referenciados os Papel; no

centro norte, região de Oio, a principal etnia é Balanta; nas regiões de

Bafatá e de Gabu são predominantes os Fula; na região centro sul, em

Quinara, a presença mais comum é dos Beafada; no sul, em Tombali,

tradicionalmente eram identificados os Nalu, se bem que actualmente

a presença dos Fula e dos Balanta seja de destacar; nos Bijagós, o grupo

étnico é Bijagó; no Sector Autónomo de Bissau encontra-se uma

multiplicidade de origens étnicas.

As comunidades locais exercem tradicional e ancestralmente pressão

sobre o meio, sobretudo florestal e costeiro incluindo áreas protegidas,

como forma de assegurar a subsistência familiar, através da prossecução

de actividades agrícolas, criação de gado bovino, caprino, e com menor

importância suíno, caça, recolecção de lenha e de frutos e pesca. Estas

acções de âmbito produtivo vocacionadas para a subsistência, com troca

e venda de excedentes, implicam, em muitos casos, uma transformação

paisagística recorrendo ao abate de árvores e à desflorestação com

queimada pondo em causa a biodiversidade e o equilíbrio dos ecossistemas.

Quadro 1 - Identificação dos feriados e datas festivas na Guiné-Bissau

Do ponto de vista das crenças e das práticas religiosas que lhes estão

associadas, a maioria da população guineense é muçulmana, evidenciando-

se as práticas animistas, sendo a religião católica claramente minoritária,

apesar de nos últimos anos terem proliferado pequenas igrejas.

Os praticantes do Islão concentram-se maioritariamente na zona leste

e interior, coincidindo com os grupos étnicos Fula e Mandinga, enquanto

que as práticas animistas são principalmente desenvolvidas pelos Balanta,

Manjaco, Papel, Bijagó e Nalu.

Na Guiné-Bissau as manifestações culturais fazem parte do quotidiano

das comunidades, pelo que estes elementos encerram um valor turístico

que muitas vezes tem sido secundarizado. Face às características

socioculturais da população, fortemente marcada por traços étnicos

e influenciada por crenças e cultos, ao longo do ano existem datas festivas

comemoradas como feriado nacional, estando a maioria relacionada com

acontecimentos históricos que reforçam o sentimento identitário.

Data Comemoração Tipo

Móvel Tabaski Nacional

Móvel Carnaval Nacional

Móvel Páscoa Nacional

1 Janeiro Ano Novo Nacional

20 Janeiro Dia dos Heróis Nacional

23 Janeiro Dia dos Antigos Combatentes Nacional

30 Janeiro Dia da Mulher Guineense Dispensa para Mulheres

8 Março Dia da Mulher Nacional

1 Maio Dia do Trabalhador Nacional

3 Agosto Dia Pidjiguiti/Mártir da Colonização Nacional

24 Setembro Dia da Independência Nacional Nacional

1 Novembro Dia dos Defuntos Nacional

25 Dezembro Natal Nacional



Uma das principais manifestações culturais é a gastronomia, que também

caracteriza a população a partir de hábitos e práticas desenvolvidos.

A maioria das receitas gastronómicas é rica do ponto de vista dos

nutrientes, privilegiando a utilização de produtos locais tais como arroz,

peixe, galinha, chabeu, mancarra e óleo de palma. Estes ingredientes são

utilizados para confeccionar pratos como o caldo de chabeu ou de

mancarra, o arroz jollof ou tcheb bien, a cafriela, a cachupa, o camarão

à guineense, o futi, o cuscus marroquino, o badadje ou pitch patch de

ostras, a feijoada ou o prato de folha de mandioca.

As sobremesas e os doces são também confeccionados com produtos

locais, tal como o bolo de mancarra, o donete, a mandioca assada

ou o doce de caju, sendo habitual o consumo de frutas frescas

ou transformadas em sumo, como o fole, a banana, a manga, o caju,

a papaia, a laranja ou a calabaceira. As bebidas típicas e produzidas

artesanalmente são o sumu sumu ou aguardente de vinho de caju, a cana

de bordão ou aguardente de cana, o vinho de palma e de caju. 

Um outro atractivo turístico é a música e na Guiné-Bissau existem

intérpretes cujo trabalho tem contribuído para a valorização do país no

exterior21, sendo os ritmos mais escutados, e dançados, o “décalée”

de influência nigeriana, o “imbalac-insundor” de influência senegalesa,

a “batida”, e o “gumbé”, caracteristicamente tradicional.

2. A situação do Turismo na Guiné-Bissau

O turismo é um sector cuja dinamização depende da Secretaria de Estado

do Turismo (SET), Ministério do Turismo e do Ordenamento do Território,

reportando ao Primeiro Ministro, sendo enquadrado por legislação

específica22.

Até ao presente, o sector tem-se revelado incerto, situação que decorre

da instabilidade política e da insegurança social, que têm adquirido

importância crescente, contribuindo para a criação de uma imagem

negativa do país no meio internacional e, em particular, no mercado

Europeu (OMT/PNUD, 2006).

Apesar dos dados evidenciarem oscilações no que respeita ao número

de viajantes estrangeiros, tem-se registado um aumento significativo

após 2001, ano em que o país acolheu 7.754 turistas23, dos quais

o principal país emissor foi Portugal (27,5%), seguido do Senegal (11,4%)

e de França (9,2%). A tendência evidencia um aumento do número

de viajantes estrangeiros para a Guiné-Bissau, sendo que em 2006 atingiu

os 12.54924, dos quais 46,2% oriundos de Portugal, 29,1% da Grã-Bretanha,

5,1% de França e com o mesmo valor Itália, e 2,9% de Espanha.

Em 2006, dos viajantes portugueses, a maioria (87,4%) era oriunda

das regiões Centro e Sul, destacando-se a capital e outras áreas geográficas

onde as actividades cinegéticas ou de caça são vulgarmente entendidas

como práticas tradicionais no contexto do lazer e da ocupação de tempos

livres. Com menor importância evidenciaram-se os viajantes oriundos

do Norte de Portugal  (11,7%), e das ilhas (0,9%).

21 Américo Gomes; Baba Kanuté; Eneida

Marta; Fatu Kanuté; Issabarny; Iva e Ichi;

Justino Delgado; Kaba Mané; Keba Bobo

Cissoko; Manecas Costa; Nené Tuti; New

Conscience; Nino Galissa; Patcheco

(Pacheco de Gumbé); Ramiro Naka; Roger;

Samba la Kamuté; Sidónio Pai; Super Mama

Djombo; Tabanka Djaz; Zé Manel.

 
22 Decretos lei nº 62C/92 (Regime Jurídico

da Actividade Hoteleira e Similar);

nº 102D/92 (Regime Jurídico para

os Empreendimentos Turísticos);

nº 7A/2004 (Turismo e Desenvolvimento).

23 Os dados apresentados cuja fonte é o

Serviço de Migrações e Fronteiras foram

obtidos a partir da sistematização

efectuada pela OMT/PNUD (2006),

devendo ter uma leitura indicativa dado

que é feita a salvaguarda do tratamento

das fichas de entrada no país e do método

de cálculo serem caracteristicamente

manuais.

24 Os dados referentes a 2005 e a 2006

foram disponibilizados pela TAP.
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A análise da tendência da entrada de viajantes estrangeiros

na Guiné-Bissau traduz, no total, um acréscimo significativo (de 11.880 em

2005 para 12.549 em 2006), se bem que a revalorização do destino seja

evidente, em termos comparativos, apenas entre os meses de Outubro

e Dezembro de 2006 (cf. Gráfico 2).

Em termos médios, regista-se uma alternância nos meses mais procurados,

factor que não permite retirar conclusões no que respeita à sazonalidade

da procura, se bem que seja evidente um incremento nos meses festivos e de

férias, como Dezembro (em média, 1.395) e Abril (em média, 1.228), e com

menor importância Fevereiro (em média, 1.075) e Julho (em média, 1.021).

Da relação entre a procura e as condições climatéricas, constata-se que, com

base na análise dos anos de 2005 e 200625, entre Junho e Outubro, ou seja

na estação das chuvas, viajaram em média 4.681 passageiros estrangeiros,

representando 38,3% do total. Desta forma, e reforçando a informação

consensual disponibilizada pelos interlocutores entrevistados, pode concluir-

se que a maioria (61,7%) das viagens internacionais com destino para

a Guiné-Bissau se realiza nos meses de estação seca, ou seja entre Novembro

e Maio (cf. Gráfico 1), traduzindo sazonalidade na procura.

Gráfico 2 - Tendência da entrada de viajantes estrangeiros, 2005-6

Fonte: TAP Air Portugal

De acordo com os dados disponibilizados pelo Serviço de Migrações

e Fronteiras (OMT/PNUD, 2006: 40), as principais motivações26 para

a deslocação respeitam ao lazer e às férias (43,9%), aos negócios

e conferências (37,2%), às visitas de carácter familiar (9%) ou a outras

razões não especificadas (9,9%).

25 Em 2005, durante o período das

chuvas viajaram 4.488 estrangeiros,

representando 37,7%, e em 2006

viajaram 4.875, perfazendo 38,8%.

26 Estes dados requerem uma leitura

meramente indicativa visto que

a sistematização das fichas de entrada

no país é efectuada a partir de métodos

de cálculo manuais, sem distinção

da motivação e do tipo de alojamento

privilegiado. 
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3. Acessibilidades e Comunicações

Enquanto país caracterizado por território misto, continental e insular,

associando costa atlântica e fronteiras territoriais com dois países, Senegal

e Guiné Conacri, e sendo ainda dotado de rios navegáveis, no que respeita

ao acesso a partir do exterior, a Guiné-Bissau beneficia de diferentes

alternativas, desde que operacionais.

Os requisitos de entrada no país para um estrangeiro consistem em

passaporte válido por um período mínimo de seis meses, visto27 de entrada

concedido pelas Embaixadas e Serviços Consulares da República da Guiné-

Bissau28 e boletim de vacinação contra a febre amarela, sendo preenchido

à entrada um documento a entregar nos serviços alfandegários

do aeroporto.

A forma mais comum de entrada no país, principalmente a partir

da Europa, é através de meio aéreo, já que o país dispõe de um aeroporto

internacional, Osvaldo Vieira, dotado de uma pista asfaltada com 3.400

metros (OMT/PNUD, 2006), e de serviços de apoio, permitindo  aterragem

de aviões de grande porte.

Apesar de ter beneficiado de melhorias sucessivas no que respeita

às infraestruturas de recepção dos viajantes (edifício principal, piquete

de bombeiros), o aeroporto internacional continua a carecer de sistemas

de navegação e de controle, situação que limita a possibilidade de efectuar

voos, com descolagem e aterragem nocturnas por falta de segurança.

No que respeita ao acolhimento, é notória uma progressiva melhoria na

organização da recepção dos passageiros que, apesar dos esforços, revela

ainda precariedade principalmente na área destinada à recolha de bagagens,

devido ao processo permanecer moroso e confuso. Esta situação pode

resultar, à chegada, numa sensação de insegurança e de incerteza para

o viajante por não ser fácil distinguir os funcionários da restante população,

por não se apresentarem fardados ou identificados.

Actualmente, as ligações directas entre a Europa e Bissau são efectuadas

apenas pela TAP Air Portugal, em voos semanais, via Lisboa, havendo

possibilidades alternativas através dos serviços da TACV e da Air Senegal

Internacional, respectivamente via Praia ou Dacar, e destes entrepostos

para países europeus. Os acessos aéreos são diversificados, no caso de se

efectuar escala no Senegal, já que existem ligações regulares, com um

mínimo de um voo por semana, a partir da maioria das cidades europeias29,

sendo também possíveis as ligações com o Norte de África. De registar

que a TAP Air Portugal efectua voos entre Lisboa, Dacar, Sal e Praia, sendo

a ponte Dacar-Bissau efectuada diariamente pela Air Senegal Internacional.

As ligações aéreas internas estão limitadas a Bubaque, através

de contratação privada de serviços em avioneta, apesar do país dispor

de registo oficial com identificação de 25 pistas não pavimentadas

distribuídas pelo território nacional, do estilo de aeródromo, mas que

actualmente se encontram interditas e desactivadas porque cobertas

de vegetação. Na possibilidade de reabilitação das antigas pistas

de aviação, tornando-as operacionais, as viagens inter-regionais serão

facilitadas, pela redução do tempo de deslocação, aumento de comodidade

e da garantia de segurança em situação de emergência.

27 Para a obtenção de um visto para uma

estadia até 30 dias, é necessário

o preenchimento de um impresso próprio,

a entrega de duas fotografias actualizadas

tipo passe e a cores, e proceder

ao pagamento de 60 euros (valor

de referência de 2007).

28 As representações diplomáticas

e consulares da República da Guiné-Bissau

são múltiplas. As principais embaixadas

são em Bruxelas, Lisboa, Paris e Nova

Iorque; as representações consulares

são no Brasil (S. Paulo e Rio de Janeiro),

Espanha (Barcelona e Las Palmas), Holanda

(Barenrecht), Inglaterra (Londres),

Luxemburgo que representa também

Alemanha, Áustria e  Suíça, a Noruega

(Oslo), que representa também a Suécia.

 
29 As ligações via Dacar são efectuadas

pela Ibéria e Air Europa, de e para Madrid;

pela Alitalia, de e para Milão; pela Condor,

de e para Frankfurt; pela SN Brussels

Airlines, de e para Bruxelas; pela Air France,

de e para Paris. A Air Senegal Internacional

estabelece também as ligações entre estas

cidades europeias e Dacar. As ligações

ao norte de África são garantidas pela

Air Maroc, via Casablanca.
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O acesso por estrada, a partir do exterior, é possível (OMT/PNUD, 2006),

tendo como referência o sul do Senegal (ligação de 103 Km entre Safim

e Farim, ou de 114 Km entre Mpak e Bissau), ou o norte e oeste da Guiné

Conacri (ligação de 76 Km entre Mampatá e Bambadinca ou de 210 Km

entre Buruntuma e Mansoa).

A rede rodoviária é composta por 4.400 Km, dos quais 856 Km em estrada

principal asfaltada (OMT/PNUD, 2006) e 3.544 Km em estradas secundárias,

não pavimentadas, de terra e denominadas de picadas. Uma parte dos

troços pavimentados encontra-se em reabilitação, sendo de destacar que

os acessos para as regiões de interior, e em particular para o sul, se

encontram em elevado estado de degradação, situação agravada pela

circulação de veículos pesados, que acentua os sulcos marcados durante

a época das chuvas. Paralelamente, em todo o país, existem alguns troços

que requerem apoio de pontes, pontões e jangadas por cruzarem cursos

de água, ribeiros e rios, em muitas situações intransponíveis através

do simples meio rodoviário.

Uma alternativa de acesso a partir do exterior é através de barco, já que

o país é dotado de porto internacional em Bissau, de infraestruturas

portuárias em Bolama, Buba, Cacheu e Farim, e de embarcadouros em

regiões abrangidas pela densa rede fluvial, particularmente no que respeita

aos rios navegáveis.

As comunicações entre a Guiné-Bissau e o resto do Mundo estão hoje

facilitadas coincidindo com o sistema adoptado a nível internacional.

As ligações telefónicas por rede fixa são asseguradas pela Guiné Telecom,

tendo o prefixo 245, existindo concorrência entre três redes móveis

principais (rede de satélite Thuraya, Areeba, Guinetel), aguardando-se

a implementação de uma quarta linha (Orange). O sistema de

comunicações através das redes locais de telemóveis requer

um aparelho desbloqueado e a aquisição de cartões recarregáveis30,

sendo de destacar que o sistema de roaming a partir das redes

de telecomunicações estrangeiras não tem funcionado.

O sistema de correios encontra-se centralizado em Bissau, havendo

possibilidade de recorrer ao transporte urgente, através das empresas UPS

e DHL, com representação na capital. Em Bissau, as comunicações através

da Internet são possíveis, existindo postos de consulta em alguns dos

principais hotéis e em locais próprios como cibercafés31. Contudo,

a cobertura de rede nas regiões fora da capital são muito condicionadas

e praticamente impossibilitadas. Na Internet32 a disponibilização

de informação sobre o país é variável e nem sempre coincidente, sendo

limitada quando comparada com outros destinos.

No que respeita aos meios de comunicação, informação e divulgação,

existem canais televisivos como a Radiotelevisão da Guiné-Bissau com

emissão limitada ao longo do dia, a RTP África e a emissão por satélite

de canais estrangeiros como a americana CNN, a francesa TV5 Monde

Afrique e a brasileira Rede Record. A emissão radiofónica é assegurada

pela Rádio Nacional, Rádio Pidjiguiti, Rádio Bombolom, Rádio na Placa,

Rádio Jovem e Rádio Nossa (Evangélica), assim como por rádios

30 Em 2007 o preço dos cartões varia

entre 2.000 e 9.000 CFA, permitindo

realizar chamadas internacionais.

 
31 Os hotéis que facilitam este tipo

de serviço são Bissau Palace Hotel,

Residencial Coimbra e Aparthotel Lobato.

São exemplos de espaços de consulta:

STA Ciber Café; Sunu Ciber Café; CCIA;

Sandra Investimentos; Hosspress; Nau-

Man; Lobato Ciber Café. Em todos estes

estabelecimentos o cliente paga uma taxa

por tempo de ocupação e consulta.

32 O domínio da Guiné-Bissau na Internet

é identificado pelo código “.gw”.
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comunitárias, com emissões variáveis ao longo do dia, e vocacionadas

para audiências regionais.

A comunicação escrita nos meios de comunicação social nacionais

é marcada por uma periodicidade irregular, destacando-se seis jornais33

tendencialmente semanais, e uma revista semestral. Os jornais e revistas

estrangeiros estão acessíveis para consulta apenas nos Centros Culturais

Franco Guineense e Português, e em alguns hotéis, não se encontrando

disponíveis para venda.

4. Caracterização da Oferta dos Serviços Turísticos

Na Guiné-Bissau, a oferta turística tem acompanhado o ritmo irregular

da procura estrangeira, resultado da associação entre a falta

de competitividade do país como destino no mercado turístico internacional

e a instabilidade sociopolítica interna. De uma forma geral, e com base

na análise efectuada, pode afirmar-se que a oferta turística Guineense

se tem caracterizado pela precariedade na prestação de serviços associada

à insuficiente disponibilidade de infraestruturas relacionadas com

o acolhimento, alojamento, restauração, deslocações e serviços de apoio

complementares, e sobretudo à incerteza que marca a continuidade

e a sustentabilidade do sector.

As agências de viagens e os operadores turísticos em actividade são pouco

numerosos, concentrando todo o tipo de prestação de serviços turísticos34,

não mantendo relações regulares de parceria com operadores internacionais

como portugueses ou franceses35. Os serviços de aluguer de automóvel36

com e sem motorista formalizados em empresas são praticamente

inexistentes, sendo frequente recorrer a serviços informais prestados por

particulares.

No que respeita aos serviços turísticos directos de hotelaria, é notória

uma concentração das unidades no Sector Autónomo de Bissau

(130 iniciativas de alojamento num total de 297), maioritariamente

classificadas como residenciais, pensões e hotéis, sem que exista disponível

uma tipologia classificatória oficial das iniciativas com especificação

dos critérios37.

No decurso da missão, do total de unidades de alojamento existentes

na capital, foi possível confirmar a irregularidade e a incerteza na prestação

de serviços, estando a capacidade de acolhimento particularmente

reduzida38 pelo encerramento, com carácter temporário e por motivo

relacionado com a remodelação após transferência de propriedade.  

33 Os jornais são Baloba Notícias,

Banobero, Diário de Bissau, Gazeta

de Notícias, Kansaré, Nô Pintche. A revista

semestral é a Ubuntu.

 
34 As agências principais são a Oásis Tours,

Guinetours, Agência Sagres, Vifer e Nasdy

e dedicam-se ao “booking” ou reservas,

“grounding” ou acolhimento, venda

de bilhetes de avião, “transfer”,

estabelecimento de contactos com outros

prestadores de serviços.

 
35 Os principais operadores estrangeiros

que mantêm algum contacto com

a Guiné-Bissau, se bem que marcado pela

irregularidade, funcionando como

emissores, são a Soltrópico, a Abreu, a Star,

a Terres d'Aventures, a Atlantic Evasion

e a Marsans.

 
36 A única referência encontrada para

uma empresa de aluguer de viaturas foi

a Dolfi, Lda.

 
37 Deste facto resulta a incerteza no que

respeita a fiscalização e controle dos

critérios classificatórios, de acordo com

os padrões internacionalmente aceites.

38 Neste contexto, durante o período em

que a missão decorreu, três iniciativas

estavam encerradas, sendo duas

tradicionalmente definidas como “quatro

estrelas”, o Libya Hotel, anteriormente

denominado Sheraton e Hotti, e o 24

de Setembro, qualquer um com

capacidade de acolhimento alargada, não

estando prevista a data de abertura

e o reinício da actividade.
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39 Em Bissau considera-se o Bissau Palace

Hotel, a Residencial Coimbra e o Lobato

Aparthotel, podendo ser classificados

respectivamente como “5 estrelas”, “4

estrelas” e “3 estrelas”, sendo as restantes

iniciativas equivalentes a pensões.

 
40 Em Mansoa, região de Óio, existe

o Hotel Rural Uaque, vocacionado para

o turismo cinegético, possibilitando

o contacto com comunidades locais,

por estar enquadrado pela tabanca de

Uaque, associando a observação

em paisagem preservada.

 
41  Em Bafatá encontra-se o Clube

de Cape e a Pousada do Saltinho, qualquer

uma vocacionada para a prática cinegética,

associando contactos culturais com

comunidades locais e actividades

de observação, estando enquadradas por

tabancas e por ambientes naturais

preservados.

 
42 Em Quinhamel, na região de Biombo

e a apenas 30 Km da capital, existe o Hotel

Mar Azul, vocacionado para a observação,

passeios de barco e pesca, podendo

efectuar-se ligações para os Bijagós.

 
43 No arquipélago dos Bijagós existe

diversidade de iniciativas, repartindo-se

por diferentes ilhas, como Bubaque,

Rubane, Maio e Orango, estando

vocacionadas para a observação, descanso

e prática balnear.

44 Das unidades observadas, em 2007,

os preços de uma refeição principal variam

entre os 4.000 e os 12.500 CFA.

45 As actividades de observação

denominam-se normalmente em língua

inglesa e por referência à espécie

predominante “birdwatching”, “whale

watching”, “monkey watching”, “mammal

watching”.

Quadro 2 - Repartição da capacidade de alojamento por região

Fonte : Secretaria de Estado do Turismo (http://www.stat-guinebissau.com)

Das unidades hoteleiras em funcionamento, aquelas que apresentam um

padrão de prestação de serviços equiparado a nível internacional localizam-

se em Bissau39, Mansoa40, Bafatá41, Quinhamel42 e Bijagós43, sendo contudo

em pequeno número e dispondo de uma capacidade de acolhimento

limitada. É de destacar que, na maioria das situações, a propriedade

da iniciativa, a exploração e a gestão se concentram na iniciativa privada

estrangeira.

Apesar dos dados oficiais disponibilizados pela Secretaria de Estado

do Turismo apresentarem diversidade na oferta de alojamentos em todas

as regiões do país (cf. Quadro 2), a observação directa não permitiu

o estabelecimento de correspondência entre os dados quantitativos e as

iniciativas, nomeadamente no que respeita à região de Tombali, o que

pode ser indicador de um traço de informalidade na prestação dos serviços

turísticos.

No que respeita aos serviços de restauração, tal como acontece com os

alojamentos, não existe uma listagem oficial com classificações por

características para disponibilização ou consulta. Contudo, a situação

observada no sector da restauração permite evidenciar uma proliferação

de unidades, sob a forma de restaurante, bar, café e similares em exercício,

com um carácter oficial e formal, mas também, numa grande parte dos

casos, marcado pela informalidade.

No geral, as unidades hoteleiras prestam serviços de restauração como

forma de complementar a actividade formal, podendo estar restringidas

a determinadas refeições como o pequeno-almoço e uma outra refeição

principal. Em Bissau, este tipo de oferta é alargado e abrangente, se bem

que os preços apresentem grandes variações em função do tipo e das

características de serviço prestado44 .

Apesar de serem considerados como uma área fundamental no que

respeita ao incremento do turismo, a oferta de serviços de animação,

recreação e lazer é particularmente limitada em todo o território da

Guiné-Bissau, estando maioritariamente associada às características das

unidades hoteleiras, ou dependente dos agentes de viagens locais, em

particular no que respeita a actividades náuticas, caminhadas ou “trekking”

e observação de espécies45, passeios em rio e mar, pesca e caça.

Região Nº Alojamentos Nº Quartos Nº Camas

Bissau 130 1610 1932

Babú 35 298 358

Bafata 26 349 418

Cacheu 13 181 218

Oio 12 149 179

Quinara 34 408 489

Tombali 13 183 220

Bolama-Bijagos 34 355 426

TOTAL 297 3533 4240
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Nas principais cidades existe oferta de lazer nocturno, se bem que pouco

diversificada, como bares e discotecas. No caso de Bissau a oferta está

concentrada em três unidades46 com funcionamento regular tendo

as restantes actividade temporária.

A oferta cultural está também relativamente concentrada em Bissau,

dependendo das actividades promovidas pelos Centros Culturais

estrangeiros, nomeadamente pelo Francês e pelo Português47. Na capital

existem algumas iniciativas pontuais, tais como exposições de pintura

e de artesanato, promovidas por associações locais48 e ONG, que

complementam a actividade com a comercialização. Também na capital,

tal como acontece com a maioria das cidades, existe importante património

arquitectónico de valor histórico e cultural com potencial interesse

turístico, se bem que não esteja devidamente identificado nem conservado

do ponto de vista patrimonial, encontrando-se alguns elementos degradados

e em ruínas.

5. Infraestruturas Básicas

De uma forma geral, a disponibilidade de infraestruturas básicas

na Guiné-Bissau é precária, detectando-se desequilíbrios do ponto

de vista regional, particularmente no que respeita ao acesso a água doce

corrente e potável, electricidade e saneamento básico, resultando em

défice de limpeza e higiene.

A água doce “limpa”, sendo um bem vital, por ser necessário a qualquer

forma de vida, não está disponível de forma equilibrada e equitativa em

todo o território, podendo estabelecer-se uma relação entre a proximidade

da capital e o acesso a este recurso, apesar de, mesmo neste caso,

o consumo ser extremamente condicionado.

No último ano foi disponibilizada uma marca de água mineral nacional

engarrafada, Naturalis, captada a partir do furo de Bissau, e tratada

localmente, sendo comercializada na maioria dos postos de venda

do país, tanto em supermercados de cidade como em pequenas quitandas,

concorrendo com água importada, sobretudo de Portugal49, por ser mais

barata para o consumidor. Paralelamente, nas ruas de Bissau, as “bideiras”

vendem água para consumo imediato acondicionada em pequenos sacos

de plástico, cuja maior procura é da população guineense.

Em todo o país não existe uma rede50 alargada de captação de água para

consumo, pelo que as organizações da sociedade civil, em parceria com

entidades financiadoras como a União Europeia, têm implementado

projectos e desenvolvido acções regionais promovendo a perfuração do

solo e a construção de furos e de poços, facilitadores da captação de água

a nível local ou comunitário. Este tipo de medidas tem permitido, por um

lado, facilitar o acesso evitando longas deslocações com esforço acrescido,

principalmente para as mulheres, mas também reduzir os riscos inerentes

ao consumo de água contaminada e imprópria, vulgarmente denominada

de “suja” porque poluída, resultando numa ameaça para a saúde pública51.

46 As discotecas em funcionamento em

Bissau são a Capital, a Plaque, o X-Club

e o STOP, apesar de existirem outras com

actividade temporária como a Discoteca

do Alto de Bandim, ou que, no período

de missão, se encontravam encerradas

como a Cadiquiqui.

47 O Centro Cultural Franco-Guineense

tem mantido uma programação regular

de actividades, contando com um centro

de documentação e disponibilizando

jornais semanais para consulta;

o Centro Cultural Português apesar de ter

estado temporariamente encerrado,

no decurso da missão havia retomado

a programação de actividades.

 
48 Este é o caso da Casa Cultura Amigos

de Bissau Velho, do Centro Artístico Juvenil,

da Artiss@l e das noites culturais

promovidas pela Ubuntu.

49 A água portuguesa mais consumida

na Guiné-Bissau é da marca Caramulo,

em particular, pelos estrangeiros residentes

ou visitantes, já que se trata de um produto

caro porque importado e pouco acessível

ao orçamento familiar guineense.

 
50 A rede de distribuição de água era

constituída em 2001 por 60 Km

de canalização, servindo cerca de 45.000

pessoas (Ministério do Comércio e Turismo,

2001: 11).

51 Mesmo que aparentemente limpa,

a água pode estar imprópria para consumo

por estar contaminada de bactérias

e parasitas, sendo também um veículo

de transmissão de parasitoses, doenças

gastrointestinais e infecciosas letais como

a cólera.
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Dada a existência de duas estações climatéricas, constata-se também

que uma parte do território nacional sofre de carência de água para

consumo durante a maior parte do ano, ou seja no decurso da estação

seca. Dado que os mananciais subterrâneos ficam substancialmente

reduzidos durante este período, mesmo recorrendo a furos e a poços,

o acesso comunitário é limitado e condicionado. No que respeita ao

consumo para fins turísticos, a maioria das unidades hoteleiras e de

restauração dispõe de depósitos com reservas de água de forma a assegurar

o bom funcionamento da actividade.

Tal como acontece com a distribuição e acesso a água doce, o sector

energético apresenta problemas estruturais, tanto no que respeita

à produção como à distribuição e consumo. A cobertura da rede eléctrica

é deficitária e o fornecimento de energia caracteristicamente irregular

e regionalmente desigual, estando concentrado na cidade de Bissau. Nas

zonas rurais ou distantes da capital, a utilização de energia eléctrica está

limitada à possibilidade de usufruir de um gerador, o que também implica

o consumo de gasóleo, representando, na maioria das situações, um

acréscimo na despesa sem que as famílias tenham condições para

o suportar individualmente. Assim, as fontes tradicionais de energia -

carvão e lenha - mantêm-se tanto para iluminação como para confecção

de alimentos.

O funcionamento das unidades hoteleiras depende de geradores, neste

caso próprios e que lhes conferem autonomia: na capital, dado que

os cortes no abastecimento da rede pública são frequentes pondo em

causa o desenvolvimento das actividades; nas zonas rurais, visto não

existir fornecimento público. Contudo, uma parte das unidades hoteleiras,

de menor dimensão, ou que evidenciam maiores fragilidades em termos

de implementação no mercado turístico, continuam dependentes e com

flutuações no consumo de energia, recorrendo ao geradores apenas

em determinados períodos do dia.

A questão do saneamento revela-se um dos principais factores

constrangedores relacionados com as infraestruturas básicas. Na Guiné-

Bissau, a rede de esgotos é inexistente, recorrendo-se ao sistema de  fossa

séptica, latrina melhorada ou latrina tradicional, sendo comum para uma

parte da população, particularmente em meio rural, utilizar valas a céu

aberto ou meios naturais. A falta de estruturas adequadas para

o saneamento é dos factores promotores de um ambiente insalubre,

contribuindo para a acumulação de cheiros que favorecem, de forma

directa, a multiplicação de mosquitos, em particular durante a época

das chuvas, incluindo o anopheles, transmissor de paludismo, que é ainda

a principal causa (92,7%) de morbilidade (INEC, 2005).

Complementarmente, o lançamento de lixos a céu aberto, no caso das

cidades com acumulação na via pública, e no caso dos meios rurais

poluindo áreas florestais e costeiras, é outro factor que parece caracterizar

o país. Na capital, apesar de ser evidente uma preocupação com a recolha

de lixos e de detritos vários52, detecta-se ainda e com frequência

a existência de zonas onde são criadas pequenas lixeiras, com tendência

para aumentar, sem que exista qualquer tipo de recolha ou de tratamento.
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de varredores, havendo recolha municipal

irregular.



Nas zonas rurais e em contexto de tabanca, o tratamento de lixo

é efectuado em função da quantidade acumulada e tendo presentes

as necessidades identificadas com um princípio subjectivo.

A conjugação entre a insalubridade, a falta de limpeza, a acumulação

de lixos e a dificuldade no acesso a água corrente e potável, em meio

urbano ou rural, é um canal directo para a proliferação de doenças,

prejudicando em grande medida a vida comunitária e condicionando

também a dinamização do turismo em contexto de lazer. 

O segmento ecológico, Ecoturismo ou Turismo de Natureza requer

a existência de meios intactos do ponto de vista ambiental, dotados

de diversidade animal e vegetal, preferencialmente endémica, favorecendo

a vivência de momentos únicos e entendidos pelo turista como

excepcionais. Por natureza, durante o período de férias em que a deslocação

ocorre, o viajante procura destinos onde seja possível contactar e conhecer

comunidades locais caracterizadas por culturas tradicionais, e usufruir

de ambientes preservados onde seja privilegiada a contemplação

e a observação de espécies. O ecoturista procura essencialmente usufruir

da estadia de forma completa, valorizando a aprendizagem, o conhecimento

e a interacção, contribuindo também para a preservação do espaço

e a protecção de determinadas espécies.

6. Outros Serviços de Apoio ao Turismo

Planear o sector do turismo significa muito mais do que simplesmente

criar infraestruturas e serviços directos de acolhimento. Antes de mais

implica a dinamização de um conjunto de áreas que naturalmente estão

interligadas, tais como a saúde, o sector financeiro, o comércio e a cultura.

O sector da saúde é um dos que, sendo prioritários no contexto

do desenvolvimento, na Guiné-Bissau apresenta maiores fragilidades.

Apesar de existirem centros hospitalares53 e de saúde referenciados

em todas as regiões, os equipamentos encontram-se degradados, não

havendo abrangência no tipo de serviços prestados nas unidades. 

Por um lado, o país confronta-se com problemas relacionados com

a carência de pessoal médico e de enfermagem qualificado por

especialidades, principalmente em regiões interiores e que se mantêm

em situação de isolamento, sendo necessário recorrer com frequência

aos serviços centrais dos hospitais de Bissau que, devido à pressão

demográfica e à inexistência de meios, é claramente insuficiente.

Por outro lado, a disponibilidade de meios de diagnóstico e de tratamento

é limitada, sendo desigual o acesso por parte da população. Por fim,

e em particular em meio rural, os saberes e os métodos de tratamento

tradicionais continuam a ser privilegiados em detrimento da medicina

formal.

Além dos recursos públicos de saúde, existem clínicas privadas, limitadas

e concentradas em Bissau, destacando-se as consultas médicas e os meios

de diagnóstico54, tais como análises clínicas e exames complementares.

Mais numerosas do que os hospitais e os centros de saúde são as farmácias55

que em Bissau proliferaram, havendo em grande número, se bem que

disponham de um stock pouco diversificado de medicamentos, vendidos

em média a preços elevados.

53 Existem hospitais nacionais em Bissau

como o Hospital Simão Mendes (central),

Hospital 3 de Agosto (apenas especialidade

de estomatologia), Hospital de Santo

Egídio (especialidade de infecciologia),

e hospitais regionais (Bafatá, Buba, Catió,

Mansoa). Existe ainda o Hospital

de Cumura, no Biombo (lepra).

 
54 As clínicas privadas do Dr. Sali,

do Dr. Fernando Ka e do Dr. Ali Hanchem

são exemplo, assim como o Centro

Policlínico Madre Teresa de Calcutá. No

que respeita aos meios complementares,

são exemplos o Centro de Diagnóstico

Ecográfico e a Biomédica.

55 Durante a missão, e apenas em Bissau,

foram registadas 37 farmácias em

funcionamento.
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Apesar da relativa instabilidade cambial, o sector bancário tem sido alvo

de dinamização, complementando o funcionamento dos balcões de cinco

bancos56 principais com a actividade de casas de câmbio57. De destacar

ainda a importância da economia informal58 na actividade cambial, com

possibilidade de negociação do valor do câmbio.

Em qualquer um dos estabelecimentos bancários em funcionamento

em Bissau não existem caixas ATM de levantamento de dinheiro através

dos cartões “Visa Electron” internacionalmente reconhecidos, assim como

são particularmente limitados os pagamentos com cartão de crédito Visa,

Mastercard ou American Express, o que do ponto de vista do turismo

representa um forte constrangimento. Assim, em situação de viagem,

é necessária uma provisão59 de dinheiro, em euros ou dólares americanos,

podendo contudo utilizar-se “travel cheques”. Paralelamente ao sector

bancário, o segurador está também em crescimento, verificando-se um

aumento de agentes60, tanto nacionais como estrangeiros, se bem que

com concentração na capital.

A diversificada actividade comercial, formal e informal, tem sido

dinamizadora da economia, sendo de destacar a existência de mercados

locais em espaço misto, aberto e fechado, tipicamente africanos,

apresentando potencial turístico. Na cidade de Bissau existem mercados

em todos os bairros com venda de produtos da terra, sendo de destacar

o Mercado de Bandim, pela centralidade e dimensão.

Paralelamente, e com interesse turístico particular, destacam-se

os pequenos mercados de artesanato61, com o formato de exposições

de rua, estabelecendo-se contacto directo com o vendedor, que pode não

coincidir com o artesão. Um dos casos típicos na cidade de Bissau

é a exposição comercial efectuada junto à Pensão Central, existindo ainda

a loja de artesanato da Artiss@l ou Fábrica de Tecelagem Artesanal

de Quinhamel, que funciona simultaneamente como espaço de exposição

de materiais e de artesanato, e de vendas, estando situado no Centro

Franco Guineense no centro da cidade, ou na entrada de Quinhamel,

onde é possível observar os tecelões a trabalhar.

O comércio de outros produtos, sobretudo importados, efectua-se

em lojas, havendo uma proliferação de supermercados62 e pequenos

centros comerciais explorados por estrangeiros, bem como lojas

especializadas63, funcionando de acordo com o horário tradicional, ou seja

entre as 8h e as 12h30, reabrindo no período das 14h30 às 18h30.

Do ponto de vista cultural e patrimonial, apesar da oferta ser rica, é notória

alguma desestruturação por inexistência de sinalética indicativa associada

à precária manutenção e preservação dos espaços. Em Bissau, apesar

da disponibilidade de património com valor turístico, não existe qualquer

indicação, não sendo igualmente fácil encontrar descrições sobre a História

nacional e explicações escritas para consulta. A exemplificar esta carência

pode referir-se:

• o Museu Nacional Etnográfico, situado nas instalações do INEP, no Bairro

da Ajuda, que dispõe de guia de acompanhamento da visita prestando

esclarecimento oral sobre a mostra de arte regional, características
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56 Banco Internacional da Guiné-Bissau

(BIGB), Ecobank, Banco da União, Banco

Regional de Solidariedade, Caixa

de Poupança e Crédito. Além destes, existe

representação do Banco da África

Ocidental (BAO) e do Banco Central

dos Estados da África Ocidental (BCEAO)

em Bissau.

 
57 São exemplos: a Casa Câmbios Nhay

& Tala Kebe; Guiné Câmbios, Lda; SOFIN

Western Union; Super Câmbio Madine

Boé; Intercâmbios Njai Irmãos; Money

Gram; Lojas de Câmbios.

 
58 A actividade cambial de natureza informal

decorre na rua, sendo os “cambistas”

simultaneamente vendedores de cartões

de carregamento de telemóveis.

 
59 Em viagem o turista deverá prever uma

provisão monetária, “em cash”, para

perfazer o pagamento de alojamento,

alimentação, deslocações e outras

despesas.

 
60 São exemplos as Guinébis, a Ensa,

a Aliança Seguradora e a NSIA.

 
61 Anteriormente ao incêndio no Mercado

Central, os vendedores de artesanato

concentravam-se em espaço próprio,

apesar de um pequeno grupo expor

trabalhos junto à Pensão Central. Após

o incêndio, os vendedores estão espalhados

pela cidade, podendo encontrar-se nas

proximidades da Catedral de Bissau.

 
62 No centro de Bissau existe oferta

diversificada de lojas e supermercados,

como Mavegro, Bodem, Coimbra, Bonjour,

Nurdin, Darling Central, Touba Ancar.

 
63 É o caso da loja de vinhos Señor Pancho,

a lavandaria Press Matic, a papelaria Sara,

a livraria Paz e Bem, a boutique Charme,

a ourivesaria Portuguesa ou a Casa

da Música.



do artesanato balanta, bijagó e manjaco, pinturas, máscaras de Carnaval,

objectos em madeira, tecidos e cerâmica. Contudo, por estar deslocado

do centro da cidade e por não existir qualquer indicação orientadora,

o acesso e a visita tornam-se difíceis;

• a Biblioteca Nacional, a funcionar nas instalações do INEP, no Bairro

da Ajuda,

• a Fortaleza ou Forte d'Amura que, apesar de interditada a visitas

ao interior por ali funcionar um destacamento militar, é um monumento

nacional com interesse histórico e de valor turístico;

• o antigo Palácio Presidencial que se encontra desocupado, além

de parcialmente destruído desde o conflito de 1998, e que dispõe

de espaços ajardinados que poderiam ser aproveitados com fins turísticos

já que a zona da cidade, além de ser central, é um símbolo da História

nacional, e situa-se na Praça dos Heróis Nacionais onde também está

localizada a Primotura;

• o Memorial do Pidjiguiti, Monde Timba, no porto de Bissau;

• edifícios religiosos que são referência para os diferentes cultos como

a Mesquita Central e a Catedral de Bissau;

• toda a região de Bissau Velho, pelas características das ruas, traçado

da arquitectura e proximidade do porto, revestindo elevado interesse

turístico.

Nas restantes regiões, a inexistência de sinalética indicativa é também

uma realidade, apesar da diminuição da oferta patrimonial e cultural,

coincidindo com fortalezas em localidades costeiras, antigos quartéis

espalhados por todo o território, igrejas e alguma arquitectura colonial

nas principais cidades.

Também no que respeita à ausência de sinalética, é de registar que

as acessibilidades para as diferentes regiões do país não estão indicadas,

o que do ponto de vista turístico representa um constrangimento acrescido

por aumentar a dificuldade de orientação, restringindo o grau de autonomia

do turista.
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II. O Turismo na região de Tombali

A região de Tombali dista de Bissau em cerca de 250 Km, localizando-se

a sul da Guiné-Bissau, concretamente a sul e sudoeste, fazendo fronteira

com o norte da Guiné Conacri e sendo parcialmente rodeada pelo oceano

atlântico (cf. Mapa 3). A região é constituída por 3.736,5 Km2,

correspondendo a 10,3% do total do território nacional, destacando-se

por ser uma zona fronteiriça dominada, do ponto de vista ambiental,

por uma área florestal de grande densidade (cf. Mapa 2, zona F), rica em

biodiversidade de fauna e de flora, definida como uma das últimas florestas

primárias a nível mundial e considerada o ícone da luta pela independência.

Mapa 3 - Identificação da região de Tombali

Administrativamente, a região subdivide-se em sectores, sendo privilegiados

no Estudo os de Bedanda e Cacine, já que são os que estão mais

directamente relacionados com o Projecto Ecoturístico (cf. Mapas de

Percursos em Anexos). Os dois sectores destacam-se devido

ao enquadramento pelo conjunto dos Matos que constituem as Floresta

de Cantanhez, sendo limitados por dois grandes rios, Cacine e Cumbidjan,

fazendo fronteira com o Oceano Atlântico, e sendo dotados de diversidade

étnica e cultural.

As características ambientais da região evidenciam especificidades únicas

resultantes da densidade florestal e do estado de preservação dos espaços

naturais, que em parte têm beneficiado da distância e do isolamento em

relação aos principais centros urbanos, nomeadamente da capital.

Do ponto de vista turístico, a região apresenta um conjunto alargado de

potencialidades que, no decorrer da missão, foram identificadas, estando

contudo em “estado bruto”, requerendo uma acção planeada e concertada

no sentido da valorização dos aspectos chave para o ecoturismo,

nomeadamente relativos à preservação ambiental, à protecção de espécies

ameaçadas e à dinamização das práticas e dos traços culturais característicos

das comunidades residentes.
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Contudo, em Tombali, evidenciam-se alguns constrangimentos que,

se não forem controlados e minimizados, podem ser condicionantes,

limitando a implementação do Projecto. Neste contexto, destacam-se

factores estruturais, que são comuns a todo o País e que requerem uma

intervenção global de âmbito nacional por ultrapassarem a acção do

Projecto U'Anan, e factores conjunturais, que podem ser minimizados

através da adopção de medidas estratégicas sectoriais direccionadas

e enquadradas por um planeamento adequado.

1. Identificação das principais potencialidades

Apesar da relativa instabilidade político-governativa que pode naturalmente

influenciar a dinamização do sector do turismo, as relações entre

as Organizações promotoras do Projecto e as Instituições, nacionais

e internacionais, vocacionadas para o planeamento ambiental, preservação

de áreas protegidas e conservação de espécies, são de grande entendimento,

havendo lugar para o estabelecimento de parcerias. Estes são os casos

do Instituto da Biodiversidade e das Áreas Protegidas (IBAP) e da União

Internacional para a Conservação da Natureza (UICN).

No contexto das potencialidades regionais e locais, ou factores

perspectivados como positivos, foram identificados três tipos principais:

as especificidades ambientais; os elementos culturais; os factores históricos

e de pendor nacionalista.

Por um lado, os factores tipológicos, entendidos isoladamente ou de forma

conjugada, são considerados como determinantes na construção e no reforço

das identidades comunitárias; por outro, para a prática do turismo,

são elementos apelativos e dinamizadores de diferentes segmentos: Turismo

de Natureza ou Ecoturismo; Turismo Étnico; Turismo Cultural e Turismo

Científico.

1.1. As particularidades ambientais

Tal como acontece na maioria do território guineense, na região de Tombali

o clima é caracteristicamente tropical húmido, evidenciando-se duas estações

principais, a seca (entre Novembro e Maio) e a estação das chuvas (entre

Junho e Outubro). O principal factor diferenciador no que respeita ao clima

é que no sul a intensidade das chuvas é maior do que em qualquer outra

região, podendo atingir níveis de precipitação na ordem dos 2.000 a 2.500

mm anuais, com temperaturas médias entre os 28º e os 31º (cf. dados

comparativos nacionais em Gráfico 1). Se a acção humana de exploração

e utilização de recursos for planeada e controlada, verifica-se uma tendência

para a renovação do manto florestal com carácter espontâneo,

em resultado das condições climatéricas, traduzidas na intensidade

e nos elevados níveis pluviométricos anuais associados ao calor.

A região de Tombali é caracterizada por uma mancha florestal de

grandes dimensões,  com cerca de 650 Km2 (Ministério da Agricultura

e Desenvolvimento Rural, 2004: 47) denominada de Floresta de Cantanhez64,

que consiste num agrupamento de catorze áreas florestais densas e húmidas,

habitualmente referenciadas como Matos.
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64 É comum entender estas áreas como

florestas sagradas, dotadas de pontos

específicos e identificáveis por guias locais,

como fontes sagradas, árvores sagradas

ou simplesmente zonas referenciadas

e que os animistas acreditam que têm

poderes, realizando práticas de veneração.



65 Podem ainda referir-se outras

espécies como pau veludo, pau miséria,

malagueta preta, lianas lenhosas, figueira

estranguladora, líquenes.

66 Os grandes mamíferos que podem

ser observados são os elefantes, os búfalos

da floresta, as gazelas, e mais raros

os felinos como a onça pintada, vulgarmente

conhecida como leopardo.

 
67 Os primatas são comuns e apresentam

diversidade: chimpanzé, babuíno ou macaco

cão e colobus ou macaco fidalgo e preto.

 
68 As aves apresentam grande diversidade:

garças, picanço, abelharuco, pica-peixe,

calao grande, pica-pau, cotovia, andorinha,

melro, pardal, entre outras.

 
69 Os principais répteis terrestres são

a cobra preta, cuspideira ou bida, a cobra

tutu, a cobra verde, da palmeira ou kakuba,

a cobra vermelha e a jibóia ou irã seco.

Nos rios pode encontrar-se crocodilo

ou lagarto preto e no mar tartarugas

marinhas.

 
70 Os insectos com maior interesse

turístico e que podem ser enquadrados

nas potencialidades ambientais são

a borboleta, que existe na região em

quantidade, destacando-se pelas cores,

e as térmites ou “baga baga”, devido às

construções de terra. Por outro lado,

existem abelhas associadas à actividade

da apicultura.
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Actualmente existe a proposta de alteração do estatuto para área protegida,

com a criação de um Parque Natural, envolvendo três sectores da região,

Bedanda, Cacine e Quebo, perfazendo um total de 1.067 Km2 (AD, sd).

Os matos são caracterizados pela densidade típica da floresta tropical,

sendo considerada como uma das últimas florestas primárias pelo estado

de preservação e de manutenção do ecossistema, resultado da fraca

penetração humana, tornando-a num habitat privilegiado para a vida

de numerosas espécies de flora e de fauna.

No que respeita à flora, destacam-se as árvores de grande porte, centenárias,

muitas vezes identificadas como sagradas e locais de culto, de inspiração

e de aconselhamento junto do “irã”, a entidade sobrenatural, tanto

venerada como temida. Entre a multiplicidade de espécies arbóreas65

existentes, referenciam-se como observáveis a Tagara, o Manpataz

e o Poilão. O interesse turístico da Floresta de Cantanhez consiste

na possibilidade de, no decurso das actividades e das visitas, observar

a diversidade biológica que coexiste de forma equilibrada: árvores

de grandes dimensões; árvores de médio porte; arbustos.

Quadro 3 - Identificação dos Matos da Floresta de Cantanhez

Fonte: AD (s.d.) - “Parque Nacional da Floresta de Cantanhez”

Também no que respeita à fauna, a região é rica em diversidade,

encontrando-se diferentes espécies de grandes mamíferos66, cefalofos,

ungulados, primatas67, aves68, répteis69, peixes e insectos70, de entre

os quais algumas estão ameaçadas ou em risco, pelo que têm estatuto

reconhecido de espécie protegida. A maioria destes animais reveste

interesse turístico, existindo, a nível internacional, mercado potencial por

segmentos. Contudo, a observação nem sempre é facilitada visto que os

animais a viverem em habitat natural são fugidios, o que também evidencia

o estado ainda virgem do parque florestal.

Denominação do Mato Hectares

Amidara 2.507,5

Cambeque 1.285,5

Canamina 1.067,5

Cibe de Cadique 552,5

Cafatche 457,5

Caghode 442,5

Catomboi 437,5

Lautchande 405,0

Madina 402,5

Caiquene 362,5

Cabum 232,5

Muna 102,5

Cungha 75,0

Capicada 47,5



Paralelamente, a acção conjugada do IBAP, da IUCN e da AD tem viabilizado

a demarcação das áreas através da colocação de placas indicativas

em algumas áreas, com classificação de “corredores de animais” (cf. Fotos

em Anexos), de forma a facilitar a identificação tanto das zonas como

das espécies mais importantes. Nos Matos de Cantanhez, existem sete

corredores, dos quais dois são transfronteiriços, cruzando o sul da Guiné-

Bissau com o norte da Guiné Conacri, e delimitam áreas prioritárias

de passagem de grandes mamíferos, como o elefante africano, o búfalo

da floresta e a gazela pintada. Estas são acções que, do ponto de vista

ecoturístico, representam uma mais-valia importante por evidenciarem

preocupação com a preservação espacial e com a conservação de espécies

ameaçadas.

Por outro lado,  todos os Matos estão também identificados com placas

indicativas do início e do fim de cada área, o que permite ao turista

um acompanhamento dos percursos, a distinção dos Matos a partir

da identificação das características florestais e a valorização

do conhecimento sobre os locais de passagem e de visita. Além de ser

fundamental para a prossecução das actividades do ecoturismo, esta

sinalética representa um esforço na sensibilização das comunidades

no sentido da identificação de locais “intocáveis” porque protegidos,

ou seja onde é proibido desflorestar, provocar o abate de árvores, proceder

a queimadas ou capturar os animais referenciados como protegidos.

As Floresta de Cantanhez são caracteristicamente fechadas e de difícil

penetração, mas não representam o único tipo de paisagem ambiental

que caracteriza a região, já que se encontram, de forma intercalada, áreas

de savana arbórea e herbácea, e com maior importância mangal

ou tarrafes, rios, estuários e paisagem fluvial, costa marítima e, com menor

destaque, praias.

Toda a região é caracterizada pela existência de cursos de água,

sob a forma de grandes e pequenos rios, afluentes e braços fluviais

que penetram para o interior das áreas florestadas (cf. fotografias

em Anexos). Os principais rios são o Cacine e o Cumbidjan, qualquer

um navegável em pequenas embarcações, desde que pouco fundas, devido

à existência de grandes flutuações na quantidade de água em resultado

da variação das marés e à existência de bancos de areia que conferem

pouca profundidade aos cursos fluviais. Proliferam ainda os pequenos rios

afluentes dos principais, como o Balana e o Balanazinho, o Gadamael,

o Bendungo, o Cachadeba e o Gaduar, revestindo contudo menor

importância.

O meio fluvial é particular do ponto de vista paisagístico já que apresenta

uma estrutura diferenciada da que caracteriza a floresta, mas também

por ser rico em flora e fauna. Do ponto de vista turístico, este é um meio

de grande valor porque, além de propiciar a realização de actividades

diferenciadas e complementares às florestais, de observação de animais

e de contemplação, representa uma possibilidade alternativa e acrescida

de acesso e de transporte, estabelecendo a ponte com outras localidades.
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Contudo, não é aconselhada a utilização das águas dos rios para banhos

ou natação, devido à existência de crocodilos, que mesmo que não visíveis

se tornam perigosos pondo em risco a segurança. As águas dos rios sendo

turvas e barrentas, e as areias lodosas, não favorecem a prática balnear

em meio fluvial, mas proporcionam o desenvolvimento de práticas

ecoturísticas.

Os rios são assim uma forte potencialidade para o turismo de contemplação

de paisagens e de observação de animais como aves, nomeadamente

grupos de pelicanos, e espécies migratórias, dada a proximidade

e a facilidade de acesso para a Ilha de Melo e Ilha dos Pássaros, situados

na foz do rio Cacine.

Por fim, a região de Tombali, em particular na zona oeste dos sectores

de Bedanda e de Cacine, pelo contacto com o Oceano Atlântico, é marcada

pela proximidade em relação ao sul do arquipélago dos Bijagós,

nomeadamente no que respeita ao Parque Natural Marinho de João Vieira

e Poilão. Esta coincidência geográfica de elementos naturais de reconhecida

importância, e que revestem interesse turístico, evidencia a possibilidade

de estabelecer ligações entre o meio florestal, propiciada pelos Matos

de Cantanhez, o meio fluvial, favorecida pelos rios e inúmeros cursos

de água, e o meio marinho, em que se destacam espécies diferenciadas,

tais como os cetáceos e as tartarugas marinhas. Por outro lado, está

favorecida a complementaridade entre meio continental e insular,

viabilizando o desenvolvimento de actividades diferenciadas tendentes

à preservação ambiental e à conservação de espécies.

1.2. Os elementos culturais

A população residente na região de Tombali estava estimada em 91.930

habitantes, por referência a 2004 (INEC, 2005), representando 7,1%

do total. Do ponto de vista étnico, os grupos principais são Nalu, Fula,

Balanta, Tanda e Sosso, encontrando-se grupos secundários como Manjaco,

Djakanka, Papel, Bijagó e Mandinga.

Tradicionalmente esta era uma área identificada com os Nalu, etnia

caracteristicamente animista, com hábitos enraizados, desenvolvendo

práticas culturais ancestrais perpetuadas ao longo do tempo através

do costume e da tradição oral, entre as quais os ritos de iniciação

e de passagem. Uma parte do território, identificada como as Floresta de

Cantanhez, é tradicionalmente conhecida como o “Tchon di Nalu”

(Campredon, sd: 32) ou Terra dos Nalu, apesar de actualmente, e depois

de se terem efectuado deslocações internas, se encontrar uma

multiplicidade de comunidades com origens étnicas diversas.

Cada grupo étnico apresenta particularidades próprias no que respeita

à forma e ao tipo de produção principal, à organização do espaço

e materiais utilizados na construção, às práticas rituais e às formas

de culto. Apesar da paisagem florestal ser dominante, a influência

da diversidade étnica na forma de produzir a terra e de relacionamento

com o meio confere à região uma imagem de mosaico marcado pela

heterogeneidade.
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Dadas as características de toda a zona costeira e fluvial, e tendo presente

a importância e a dimensão dos rios e cursos de água, as áreas

de mangrove, mangal ou tarrafes, adquirem grande importância,

principalmente para os Balanta que aproveitam o solo salinizado para

a produção de arroz “M'pampam”.

A fertilidade do solo, natural ou provocada através da prática de queimadas,

tem permitido incrementar a produção frutícola, com destaque para

os citrinos e o caju, que tem vindo a ser fortemente explorado pelas

potencialidades71 que o caracterizam. Este tipo de produção, conseguido

a partir da desflorestação e das queimadas, é fortemente desenvolvido

pelas comunidades de origem Fula, que eram tradicionalmente pastores.

Em maioria, os Nalu são pescadores, agrupando-se muitas vezes

em acampamentos temporários e itinerantes, e dedicando-se também

à extracção de óleo e vinho de palma ou à produção de culturas agrícolas

para consumo directo.

Além da produção para subsistência, as comunidades locais produzem

peças de artesanato e utensílios vários, que utilizam no dia-a-dia ou que

vendem em mercados locais e lumus72. São objectos típicos e fáceis

de encontrar para observação aquando das visitas às tabancas, se bem

que ainda não se verifique a disponibilidade para aquisição: esculturas

e máscaras de madeira produzidas pelos homens Nalu; esteiras e cestos

trabalhados pelas mulheres Nalu; potes e recipientes de barro produzidos

pelas mulheres Balanta; panos confeccionados pelos homens Manjaco.

Uma grande parte do artesanato produzido, nomeadamente pelos animistas

Nalu, tem significado simbólico representando as forças sobrenaturais,

havendo a crença de que conferem poderes a quem os usa ou detém.

Estes são os caso do “Banda”, uma máscara que reproduz uma imagem

de associação entre o Homem e os animais, como a ave, a cobra, o peixe

e o crocodilo, utilizada em momentos festivos; ou do “Ninte-Kamatchol”,

uma cabeça de ave com rosto humano, utilizada em ritos de iniciação.

Todas as peças artesanais são susceptíveis de adquirirem interesse turístico,

sendo necessária a disponibilização de originais para mostra, exposição

e comercialização.

No que respeita às comunidades animistas, é possível encontrar junto

de áreas residenciais elementos e locais de culto, nomeadamente pequenos

recipientes contendo água para o “irã”, onde são realizadas práticas

de veneração. Além da importância das crenças animistas, na região sul

da Guiné-Bissau, o islamismo tem adquirido importância sendo hoje

predominante, de tal forma que existem escolas islâmicas com professor

próprio, organização e funcionamento autónomo do ensino formal.

A religião e as crenças influenciam ainda os modos de vida das comunidades,

no que respeita por exemplo a horários, gastronomia e vestuário:

nas tabancas muçulmanas, é habitual o dia iniciar com as orações cantadas

pelos homens, que se levantam de madrugada, sendo cuscus marroquino

a primeira refeição.
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Qualquer uma das práticas exemplificadas reveste interesse turístico

no sentido da divulgação e do aprofundamento dos conhecimentos sobre

os modos de vida e de organização social das populações autóctones,

por serem elementos diferenciadores e conotados com exotismo.

1.3. Os Factores Históricos e Nacionalistas

A região de Tombali, em particular os sectores de Bedanda e de Cacine,

fortemente envolvidos pelas Floresta de Cantanhez, é entendida para

a maioria do povo guineense como o “berço” da independência. Esta foi

a zona de excelência da luta armada contra a colonização portuguesa

e o ícone da libertação, tendo albergado alguns dos principais

aquartelamentos de tropas portuguesas, como Guiledje, Bedanda, Cacine

e Cameconde, mas também os acampamentos da guerrilha, protegidos

e apoiados pelas comunidades animistas Balanta e Nalu. 

Os Matos de Cantanhez reúnem dois traços que são entendidos como

fundamentais para o sucesso das tropas do PAIGC: por um lado, a riqueza

dos recursos florestais e as difíceis condições físicas impostas pelo meio

denso e fechado, que favoreceram as comunidades locais que detinham

conhecimentos únicos propiciados pela vivência directa, adquiridos através

da experiência ancestral. Por outro lado, a crença no apoio espiritual

e na protecção das forças superiores da floresta, o “irã”, reforçaram

a auto-estima e a identidade comunitária, resultando em catalisadores

para a concretização da luta.

Os momentos chave da longa guerra colonial foram assim enquadrados

pela densidade florestal, desde a fase de organização até às disputas

armadas propriamente ditas. Ao longo dos sectores de Bedanda

e de Cacine são vários os locais de valor histórico e que representam

marcos na História nacional, onde ainda existem partes de aquartelamentos,

antigos abrigos, material de guerra, como obuses que se encontram

ora espalhados pelo parque florestal, ora amontoados após ter sido

efectuada uma primeira recolha, e objectos vários, como pratos e material

de cozinha. Da mesma forma, nas proximidades da tabanca Cassacá, existe

um marco de importância extrema para a História da República da Guiné-

Bissau: o local onde foi realizado, em 1964, o 1º Congresso do PAIGC,

local que Luís Cabral tinha intenção de transformar em cidade pelo

simbolismo que representa.

Paralelamente, vivem na região testemunhas vivas da guerra colonial,

ex-combatentes que, em maioria, demonstram receptividade para contar

e descrever vivências pessoais relacionadas com os momentos mais

marcantes, sejam dificuldades ou sucessos, experiências que

se transformaram em histórias de vida de uma época que é definida como

um dos períodos mais importantes para a Guiné-Bissau e para Portugal.
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2. Identificação de factores constrangedores

As potencialidades regionais, de natureza ambiental, cultural e histórico-

nacionalista, são evidentes e incontestáveis, funcionando como factores

de atracção turística por segmentos ou de forma conjugada. Contudo,

a região, tal como ocorre em todo o país, confronta-se com um conjunto

alargado de elementos constrangedores que representam limites

à implementação e ao desenvolvimento de uma estratégia turística

respeitando o princípio da sustentabilidade.

O turismo é, nos dias de hoje, um sector altamente competitivo, cujo

incremento se fundamenta em lógicas económicas dependentes

dos princípios da concorrência. Para que um país, ou mesmo uma região,

seja considerado como destino turístico, torna-se imprescindível a criação

e a manutenção de condições que favoreçam não só a entrada

de estrangeiros para estadias de duração previamente definidas, mas

sobretudo e principalmente a sua manutenção e o retorno posterior.

A Guiné-Bissau e, em particular, a região de Tombali sofrem os efeitos

agravados da ausência de uma preocupação estratégica alargada no que

respeita à criação planeada de infraestruturas várias, e à manutenção das

existentes que, ao longo do tempo, tem originado uma deterioração

progressiva de recursos e de património. No contexto dos constrangimentos,

no decorrer da missão, os factores-problema foram identificados

e classificados como estruturais e conjunturais, sendo os primeiros

referentes a limites abrangentes e gerais, que requerem uma acção

de nível nacional, e os segundos específicos, podendo ser entendidos

como directamente dependentes da implementação do Projecto U'Anan

e por esta razão minimizados ou mesmo solucionados.

2.1. Constrangimentos estruturais

Os constrangimentos estruturais consistem num conjunto de factores

que caracterizam a região de Tombali, produzindo efeitos condicionantes

e influenciando negativamente o processo de desenvolvimento a nível

local. Estes factores afectam directamente a vida das comunidades,

limitando a prossecução do bem-estar e o acesso ao consumo e, de forma

consequente, a implementação do Projecto Ecoturístico. Contudo, estas

questões não são atribuídas de forma específica à região sendo comuns

a todo o território nacional, pelo que requerem uma actuação estrutural,

globalmente planeada e promovida a nível institucional.

Apesar de se tratar de um conjunto de problemas abrangentes e de âmbito

nacional, qualquer um dos factores referidos interfere com a boa

prossecução do Projecto Ecoturístico, tendo presentes pelo menos duas

das preocupações que lhe são subjacentes: a melhoria das condições

de vida das comunidades locais directa e indirectamente envolvidas;

a garantia de continuidade numa perspectiva de sustentabilidade. Desta

forma, é proposta a identificação dos principais factores constrangedores

para que, de forma consciente e responsável, seja definido um planeamento

estruturado, se necessário e em função dos recursos disponíveis, prevendo

um faseamento das acções a desenvolver.
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2.1.1. Infraestruturas de Acolhimento, Ligação e Transporte

Apesar do aeroporto ter sido modernizado, a chegada à Guiné-Bissau

por meio aéreo é o primeiro constrangimento real com que o turista

se confronta, principalmente no que respeita ao levantamento de bagagens,

que resulta confuso e moroso. O processo de descarregamento é ainda

manual e o elevado número de pessoas não identificadas no espaço

de recolha de bagagens, além dos passageiros, torna o processo complicado.

Esta situação é idêntica na preparação da partida, aquando do “check-

in” que resulta igualmente demorado e confuso.

As infraestruturas de ligação têm-se revelado como um dos principais

condicionadores do desenvolvimento em meio rural, promovendo

isolamento e acentuando a distância em relação à capital. Apesar

de teoricamente ser  possível viajar por meio rodoviário, fluvial, marítimo

e aéreo, detecta-se que, no território continental, a forma mais comum

é a deslocação em carro particular, táxi, toca-toca (em Bissau) ou candonga

(para ligações regionais). O parque automóvel é, na maioria, precário

e envelhecido apesar de abundante, evidenciando problemas no que

respeita à segurança rodoviária: mau estado do veículo; inadequado “ratio”

entre o número de lugares e o número real de passageiros transportado

por percurso; tipo e peso da carga transportada.

No geral, o estado das estradas que ligam a capital às oito regiões do país

encontra-se degradado, com “buracos” e, na melhor das situações com

remendos, não sendo a rede viária principal integralmente pavimentada,

intercalando asfalto com terra batida do tipo picada. De destacar que

alguns dos troços estão a ser reabilitados com asfalto, bem como estão

a ser construídas pontes de ligação, esperando-se melhorias nas

acessibilidades rodoviárias.

À medida que se avança para sul, as condições da viagem degradam-se,

em particular a partir de Quebo em direcção aos sectores de Bedanda

e de Cacine, em que o piso além de ser em picada é marcadamente

irregular, com sulcos de dimensões variáveis, situação claramente agravada

pela continuidade da passagem de veículos, em particular pesados, durante

o período das chuvas.

As estradas principais/nacionais, além de apresentarem mau estado

do pavimento, atravessam mercados, lumus, comunidades, aldeias

e cidades, passando nas proximidades de tabancas, o que, de alguma

forma, põe em risco a segurança dos transeuntes e dos animais com que

as viaturas se cruzam.

Os meios de transporte são particularmente deficitários principalmente

quando se pensa em deslocações turísticas que actualmente estão a ser

efectivadas pelos dinamizadores das iniciativas, sob a forma de transfer,

ou por agentes de viagens locais. O aluguer de viatura73, com ou sem

motorista, revela-se dificultado principalmente quando à partida não

se dispõe de uma rede de contactos alargada. Em Bissau existe

a possibilidade de alugar viaturas a particulares, sendo o contacto efectuado

pela recepção das unidades hoteleiras.
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No que respeita a transportes públicos adequados ao turismo, a carência

é muito acentuada, já que estão limitados à candonga que, na maioria

dos casos, consiste em carrinhas dotadas de um número variável

de lugares, que efectuam o transporte entre as principais cidades em

condições de sobrelotação e com paragens ao longo do trajecto.

O transporte fluvial é caracterizado pela irregularidade e incerteza,

resultando em muitas circunstâncias de contactos directos com

os proprietários das embarcações e negociação directa, e na hora,

das condições do transporte. O transporte marítimo estabelece as ligações

com as ilhas, nomeadamente com o Arquipélago dos Bijagós, existindo

a possibilidade de contratação de serviços através de agências de viagens,

como acontece com a Oásis Tours, ou recorrendo ao apoio de unidades

hoteleiras, como é o caso do Hotel Mar Azul em Quinhamel. 

Apesar de existirem 25 pistas de aviação referenciadas, com localização

identificada em cartografia, a observação e as visitas no decorrer

da missão permitiram perceber que, com excepção da pista de Bubaque

nos Bijagós, os aeródromos não estão operacionais, encontrando-se

cobertos de capim e de arbustos. A impossibilidade de utilizar este tipo

de infraestruturas, obrigando a deslocações rodoviárias que se revelam

morosas, cansativas e arriscadas, é um factor constrangedor e fortemente

condicionante, provocando também o isolamento e o agravamento das

distâncias. Do ponto de vista turístico, a inexistência de meios aéreos

internos, em particular estabelecendo as ligações entre o sul e a capital,

coloca problemas não especificamente em relação ao transporte em

circunstâncias ditas normais, mas sim em situação de emergência em

que seja necessária uma evacuação rápida e com carácter de urgência.

Complementarmente às questões das acessibilidades e dos meios

de transporte, é de evidenciar um problema estrutural relacionado que,

do ponto de vista turístico, se manifesta de forma imediata: a inexistência

de sinalética informativa, indicativa e orientadora, especificando

as direcções, as entradas e as saídas das principais localidades.

Se a deslocação for efectuada individualmente e sem acompanhamento

de guia ou de motorista, a dificuldade de chegar ao destino é grande,

obrigando a uma perda de tempo que seria solucionada com a colocação

estratégica de placas indicativas.

Em Bissau, e nas cidades regionais, a questão da sinalética orientadora

também se coloca no que respeita aos principais pontos de interesse

turístico, nomeadamente para identificação de património arquitectónico,

cultural e toponímia de ruas.

2.1.2. Saúde

A área da saúde, nomeadamente cuidados médicos e hospitalares, apresenta

limitações muito fortes a nível nacional, estando principalmente centrada

na capital, e sobretudo no que respeita a especialidades médicas.

O facto de existirem hospitais regionais e centros de saúde espalhados

pelo país não altera a situação de precariedade do sistema, agravada

pela rede de transportes e meios de comunicação deficitários.
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No contexto do turismo, a disponibilidade de equipamentos associada

à adequada prestação de cuidados de saúde representa uma garantia

de segurança durante toda a viagem. Da mesma forma, a ausência significa

a emergência de dificuldades acrescidas, principalmente quando a viagem

é efectuada num destino que naturalmente reúne diversos factores

de risco.

A Guiné-Bissau é um país onde algumas doenças são potenciais, tais

como o paludismo, os problemas gastrointestinais complementados

por desidratação, as parasitoses, e menos importante mas igualmente

desagradável, a matacanha, sendo os casos mais extremos de cólera

e de febre tifóide. Para este conjunto de problemas existem medidas

de prevenção adequadas, sobre as quais o turista deverá estar

suficientemente informado, contudo nem sempre acontece assim, sendo

fundamental criar condições de assistência adequadas. 

Paralelamente, existem outros factores de risco, de forma mais directa

para o ecoturista devido ao tipo de prática que desenvolve, e que têm

que ver com o contexto natural. Em todo o país, com destaque para

as áreas florestais, existem vários tipos de repteis, sendo uma grande

parte venenosa e letal, existindo a possibilidade de, no decorrer das visitas,

ocorrerem acidentes imprevistos, para os quais é necessário ter uma

solução rápida e eficaz. Esta situação é idêntica para os crocodilos

em meio fluvial e os tubarões em contexto marítimo.

Em casos de emergência é fundamental ter duas condições reunidas:

por um lado, dispor de meios operacionais de evacuação; por outro lado,

ter acesso aos recursos adequados. Planear o incremento do turismo em

zonas distantes e isoladas requer a disponibilidade de acesso a cuidados

de saúde mínimos.

2.1.3. Lixo e Saneamento

A situação do lixo em todo o país representa um problema acrescido

e que remete para questões de saúde pública. O lançamento de detritos,

lixos domésticos e resíduos vários para o ambiente, seja urbano, rural

ou costeiro, é uma realidade, encontrando-se com facilidade amontoados

e lixeiras de diferentes dimensões sem tratamento adequado e regular.

Por um lado, detecta-se um problema de mentalidades que resulta

da adopção e da transmissão de hábitos e de práticas ancestrais de geração

em geração: mesmo dispondo de caixotes e de contentores para o depósito

e a concentração de lixos, muitas vezes as populações resistem a este

exercício, lançando indiferenciadamente detritos biodegradáveis e lixo

não deteriorável para o meio.

Por outro lado, o sistema de recolha e de tratamento de lixos está concentrado

na capital, não tendo sequer um carácter de permanência e de regularidade:

é uma actividade pontual que se revela pouco consistente nos resultados.

No caso das zonas rurais, o tratamento dado ao lixo resume-se à queimada

ocasional em função das necessidades, sem que haja diferenciação e separação

de materiais. Por fim, a acumulação de resíduos complementada pela natureza

dos solos, arenosos e tendencialmente secos durante a maior parte do ano,

confere ao ambiente um aspecto naturalmente sujo.
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Associado ao inadequado tratamento do lixo coloca-se, em todo o país,

o problema de saneamento, resultante da inexistência de uma rede

de esgotos efectiva, obrigando a recorrer ao sistema de fossa séptica

e, nas zonas rurais, a latrinas, permanecendo ainda o hábito de utilizar

o ambiente, uma vez mais erradamente.

Os dois problemas - lixo e saneamento - remetem a identificação dos

constrangimentos estruturais para uma questão de saúde pública, criando

um ambiente insalubre e pouco acolhedor, porque não integrado e não

cuidado, já que, conjugadamente, são potenciais canais transmissores

de doenças infecciosas, que em situações extremas podem levar à morte.

Estes problemas podem ainda associar-se a um terceiro que consiste

na incapacidade nacional de prover, com um sentido equitativo, serviços

de captação e de distribuição de água doce e potável. A maior parte

da população nacional não tem acesso a água corrente, o que dificulta

em grande medida a prossecução da limpeza e da higiene, factores que

em conjunto são determinantes para o sucesso do turismo.

2.1.4. Comunicações

Apesar de existir rede fixa e redes móveis, as comunicações continuam

a apresentar fragilidades já que a área de cobertura é irregular do ponto

de vista regional, havendo zonas alargadas nos sectores de Tombali,

que foram objecto do estudo, que não dispõem de qualquer meio.

O facto de uma parte do território estar desprovida de meios

de comunicação condiciona em grande medida a vida quotidiana

das comunidades locais e dos projectos de desenvolvimento que recorrem

à estratégia turística. Trata-se de zonas que, estando distanciadas

do ponto de vista geográfico, e condicionadas pelas deficientes

acessibilidades - rodoviárias, fluviais, marítimas e aéreas - se confrontam

também com um agravamento do isolamento pela impossibilidade

de comunicar com outras regiões e com o exterior.

As comunicações são importantes para qualquer projecto turístico,

independentemente do segmento mais valorizado. Por um lado, porque

são o principal meio de contacto para efectuar reservas, comunicar com

fornecedores e com clientes, promover o projecto no exterior através

de processos de intercâmbio. Por outro lado, porque para os visitantes

é fundamental, em caso de necessidade, haver possibilidade de comunicar

com o exterior, representando um ponto de contacto referencial e uma

garantia de segurança.

A inexistência de um sistema de comunicações eficaz do ponto de vista

regional e nacional, por telefone fixo, telemóvel, satélite ou rádio, não

é determinista mas condiciona enquanto factor negativo. 

2.1.5. Marketing Turístico

Para ser considerado um destino turístico, além de ter de adoptar uma

estratégia competitiva e concorrencial, o país tem de demonstrar capacidade

para a divulgação das potencialidades, valorizando o que de melhor tem

para oferecer, e minimizando os aspectos menos positivos.
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A estratégia de marketing turístico consiste num programa concertado

de venda da imagem do país ao exterior, principalmente junto de potenciais

parceiros que, neste contexto, são os promotores turísticos estrangeiros.

Para que a imagem seja vendida, tem primeiro de se criar com base

em elementos característicos: paisagens que evidenciem os principais

recursos de flora e de fauna; comunidades locais envergando trajes típicos

ou a desenvolver actividades tradicionais; espécies ameaçadas e que sejam

apreciadas internacionalmente; património arquitectónico; representação

de tradições, entre outros.

A imagem do país a ser vendida requer um estudo prévio, não só das

características “comercializáveis” mas principalmente das tendências

motivacionais da procura, que são variáveis, já que por natureza um país

pode oferecer diferentes tipos de produtos turísticos.

Nos últimos anos, a Guiné-Bissau tem oferecido ao exterior uma imagem

pouco positiva e construtiva, já que a informação principal que tem

circulado através dos meios de comunicação internacionais está associada

a factores como a insegurança, a instabilidade sociopolítica, a pobreza

urbana e rural, as doenças infecciosas e sexualmente transmissíveis. Estes

factores assim divulgados produzem o efeito contrário ao desejado

por qualquer estratégia de marketing turístico. Uma dada região para ser

um potencial destino turístico requer precisamente o inverso: uma imagem

idílica de paraíso perdido; um local ambientalmente intacto e preservado,

rico em vida animal e vegetal, ou seja dotado de biodiversidade; a existência

de traços culturais ancestrais, traduzidos em práticas diversas; a possibilidade

de encontrar um clima social seguro. Em período de férias, um turista,

e de forma muito particular o ecoturista, procura usufruir com a experiência

da viagem, o que significa valorizar-se a partir do conhecimento

de realidades paisagísticas e ambientais, sociais e culturais diferentes.

Além do marketing turístico internacional implicar uma programação

com identificação dos principais traços a realçar, é fundamental que

internamente, pelo menos na capital do país em zonas estratégicas e bem

identificadas, existam postos de acolhimento e de atendimento ao turista,

prestando informações e apoiando na escolha das actividades mais

adequadas. O aeroporto, por ser o local de chegada e a primeira imagem

do país que o turista retém, é um dos locais habitualmente escolhidos

para a criação de um posto de informações turísticas, o que não invalida

a necessidade de um local no centro da cidade, sob a forma de balcão,

quiosque ou pequena loja que, para o turista, é sempre um ponto

de referência.

Contudo, durante o período da missão, em nenhuma zona do país

foi encontrado um posto de turismo oficial onde fossem disponibilizadas

informações, facultados folhetos e prospectos ou vendidos pequenos

mapas orientadores e postais. Estes serviços não existem com excepção

das recepções dos hotéis ou dos escritórios das agências de viagens, sendo

particularmente dinamizados por privados.
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2.2. Limites conjunturais

Os factores conjunturais foram identificados durante a missão, a partir

da especificidade dos sectores de Bedanda e de Cacine, sendo de ressalvar

que poderão ser comuns a outras regiões. Contudo, estes problemas são

susceptíveis de ser localmente isolados, reduzidos ou mesmo solucionados

através da adopção de um conjunto estruturado e interligado de acções

(cf. III. Propostas e Recomendações).

2.2.1. Água e Energia

Os sectores de Bedanda e de Cacine são caracterizados pela existência

de mananciais hídricos importantes, não só por se tratar da região onde

os níveis pluviométricos são os mais elevados de todo o país como,

principalmente, devido à abundância de rios, ribeiros e nascentes. Contudo,

o acesso comunitário a água corrente e potável não é generalizado,

havendo a necessidade de efectuar perfurações no solo para construção

de furos e de poços. O problema que se evidencia nesta região não

é a carência de recursos mas antes a inexistência de um sistema

de distribuição alargado, fazendo com que o acesso e o consumo de água

diários sejam reduzidos e limitados ao essencial.

Um dos requisitos fundamentais para a implementação de um Projecto

Turístico é a disponibilidade de água corrente para consumo directo,

não podendo estar sujeito a cortes ou quebras no abastecimento. Este

é um recurso imprescindível tanto para a gestão da iniciativa como para

o turista.

Por um lado, no que respeita à prossecução das actividades hoteleiras

e de restauração, a água é um bem fundamental porque a base da higiene

dos funcionários, da limpeza dos espaços, da confecção dos alimentos

e do tratamento das roupas, além da necessidade de consumo directo.

Por outro lado, para o turista é um recurso que representa vitalidade,

sendo sinónimo de bem-estar e de segurança. Ao preferir ambientes

preservados e natureza em estado puro para a realização de actividades,

o viajante procura associar alojamentos limpos e cuidados para a estadia,

não requerendo necessariamente luxo mas onde não se sintam

os constrangimentos e limites da falta de recursos e de limpeza.

Tendo presente que o Projecto U'Anan se enquadra na filosofia

do ecoturismo, a ideia da disponibilidade de recursos escassos para

consumo, como é o caso da água, pode parecer contraditória. Contudo,

a ideia subjacente à disponibilidade não é o consumo com desperdício

mas sim a utilização racional, controlada e promotora de bem-estar sem

prejudicar o ambiente, esgotando-o.

Além do constrangimento que o acesso a água corrente representa,

a região confronta-se com o limite das fontes de energia. Entre o anoitecer

e o amanhecer, os sectores de Bedanda e de Cacine ficam literalmente

às escuras, com excepção de pontos isolados onde existem geradores.

Do ponto de vista ecoturístico, a indisponibilidade no fornecimento de energia

eléctrica pode ser valorizada porque entendida como um factor de exotismo,

mas encerra também um conjunto de constrangimentos, por exemplo

no que respeita à conservação dos alimentos, ao conforto e à segurança.
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Na ausência de iluminação eléctrica, com distribuição alargada ou com

recurso a gerador, torna-se necessária a utilização de velas, o que só

por si representa riscos acrescidos de acidentes, seja por incêndio

ou por queimadura.

Ao nível comunitário, no interior das tabancas, é comum acender-se uma

fogueira com uma tripla função: cozinhar; iluminar; afastar animais que

possam aproximar-se com o objectivo de capturar algum alimento.

Contudo, esta prática, mesmo que controlada, apresenta alguns riscos,

principalmente tendo em consideração que as áreas habitacionais estão

enquadradas pelos catorze Matos de Cantanhez.

As fontes de energia alternativas não estão ainda difundidas, sendo pouco

acessíveis por apresentarem custos elevados que condicionam a sua

aplicação, continuando maioritariamente a recorrer-se às fontes de energia

tradicionais, a lenha e o carvão. Para a obtenção destes materiais, destinados

ao consumo familiar, mas também ao fomento da rede de trocas directas,

as comunidades deslocam-se pelas áreas florestais recolhendo desperdícios,

pedaços de lenha e troncos de árvores. Se por um lado, esta actuação

promove a limpeza e a manutenção dos trilhos florestais de forma

espontânea, criando um equilíbrio natural, sempre que ocorre abate

de árvores para obtenção de madeira, é exercida uma pressão acrescida

sobre o ambiente, o que resulta em constrangimentos.

2.2.2. Saneamento, Tratamento de Lixos e Limpeza

O problema do saneamento é comum a todo o país e na região sul tem

sido minimizado através da criação de latrinas tradicionais e de latrinas

melhoradas. A prática do ecoturismo requer, antes de mais, limpeza

e cuidado com o ambiente, sendo o tratamento dos detritos uma área

prioritária.

Nos sectores de Bedanda e de Cacine, com excepção das latrinas construídas

nas tabancas, ou dos espaços abertos, não existem locais por onde

o turista possa passar em situação de necessidade física. Esta situação

implica que, caso a caso, seja efectuado um pedido para utilização da

latrina, o que pode resultar na emergência de constrangimentos se estas

ocorrências forem frequentes.

Por um lado, há que atender para o facto de que, nas tabancas, as latrinas

são espaços comunitários, ou pelo menos familiares, vocacionados para

utilização própria e que a circulação sucessiva de pessoas estranhas pode

provocar algum desconforto por intrusão. Por outro lado, a imagem

da latrina e a confrontação com o espaço através da experiência e do

contacto com a realidade pode desencadear uma sensação de desconforto

e de insegurança no viajante estrangeiro menos preparado para

as dificuldades do meio ou menos aventureiro.

Para estas situações, a opção pelo espaço aberto é muitas vezes, mais do

que uma alternativa, uma realidade, se bem que igualmente desconfortável,

e na verdade menos aceitável porque promotora de desequilíbrios vários,

acentuando a poluição e a degradação ambiental, contribuindo de forma

determinante para a insalubridade e a propagação de doenças.
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O problema do lixo, anteriormente identificado como factor estrutural,

é comum aos sectores de Bedanda e de Cacine, se bem que seja possível

minimizá-lo, dada a dimensão das áreas envolvidas e as características

comunitárias e étnicas de organização social, já que o sistema hierárquico

do poder tradicional do Regulado é respeitado.

De forma pontual, e principalmente nos aglomerados de maiores dimensões

como é o caso de Iemberem, é visível a existência de vários tipos de lixos

e de resíduos sólidos, que se vão acumulando, sem que seja evidente uma

preocupação sistemática com a recolha regular para tratamento adequado

posterior. Tendo em conta que Iemberem é a área de implementação

da primeira fase do Projecto Ecoturístico U'Anan, a existência de amontoados

de lixo sem tratamento representa um forte constrangimento, não

só porque promove estragos paisagísticos e desordenamento espacial, como

incrementa o aparecimento de pequenos roedores e outros animais

rastejantes, pouco desejáveis nas áreas comuns.

O turista, e em particular o turista de natureza, procura ambientes preservados

e cuidados, seja em meio florestal, costeiro ou urbano, desaprovando toda

a acção que desencadeie a depreciação ambiental e paisagística

e a degradação dos recursos existentes.

O problema da acumulação dos lixos e dos resíduos sólidos em espaço

aberto tem, antes de mais, uma causa cultural que é naturalmente

constrangedora. As populações residentes, locais ou estrangeiras, adquiriram

o hábito de, nas actividades de limpeza mas também após o consumo,

lançar para a rua restos de alimentos, latas, plástico, papel, entre outros,

em vez de optarem por os recolher e depositar em espaço próprio. Esta

situação foi observada no decorrer da missão e discutida em reunião alargada

com os guias, guardas comunitários,  representantes da Associação Ambiental

local, director da Rádio Comunitária e director do Projecto.

A inexistência de um programa de educação ambiental dinamizado pelas

associações locais, a funcionar em permanência, por dificuldades relacionadas

com a falta de meios, limita fortemente os resultados.

As acções de sensibilização, de recolha de lixos e de melhoria do estado

ambiental, recorrendo ao envolvimento dos diferentes grupos comunitários,

revestem um carácter pontual, pelo que acabam por resultar de forma

mínima e descontinuada.

A questão do saneamento relacionada com a acumulação de lixos evidencia

ainda um terceiro factor que, do ponto de vista turístico, é fundamental

que seja contemplado: a limpeza dos espaços dedicados ao alojamento,

restauração e áreas comuns. Há que ter sempre presente que existem

diferenças culturais importantes entre o turista e as comunidades locais

e que, numa iniciativa como U'Anan, o cliente tipo será tendencialmente

estrangeiro, procurando alojar-se em ambientes limpos e cuidados.

O ecoturista é um viajante curioso por natureza, que circula por todos

os espaços, procurando conhecer e apreender toda a realidade, participar em

algumas actividades, contactar com todo o tipo de pessoas. A limpeza

representa, antes de mais, atenção e cuidado com o bem-estar dos visitantes,

preocupação com a redução dos riscos, sendo entendida como um dos

factores de sucesso, ou em caso de desvalorização, de fracasso da iniciativa.
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Um importantíssimo factor constrangedor, e que se enquadra no âmbito

dos resíduos e detritos não recolhidos, são os lixos de guerra e material

bélico, potencialmente envolvendo explosivos, que se encontra abandonado

e espalhado por diferentes áreas florestais ou nas proximidades de zonas

residenciais como Iemberem74. Dado tratar-se da principal região envolvida

na guerra colonial, a probabilidade de se encontrar material de guerra

como obuses, minas, balas e granadas, entre outros, é elevada, apresentando

forte risco tanto para as populações locais, como para os visitantes.

A acção de demarcação de zonas potenciais e de risco, como ocorreu

em Guiledje, é prioritária, assim como a concentração e a recolha

de todos os materiais que contenham explosivos. Contudo, é de referenciar

que as fitas de separação das áreas anteriormente demarcadas no âmbito

do Projecto foram retiradas indevidamente, requerendo nova intervenção,

eventualmente com a colocação de placas indicativas a interditar a entrada

na área e o contacto com os objectos. A ausência de uma actuação

restritiva nesta área com carácter de urgência representa um

constrangimento que pode produzir efeitos negativos na implementação

do turismo.

2.2.3. Acessibilidades, Comunicações e Infraestruturas

Tal como acontece em todo o país, mas de forma agravada, as acessibilidades

em toda a região de Tombali são precárias e apresentam fragilidades.

A forma mais habitual de chegar aos sectores de Bedanda e de Cacine

é pela estrada principal, não se encontrando alternativas rodoviárias,

já que só existe uma via que estabelece a ligação entre Bissau e o sul.

A distância entre a capital e Iemberem, localização da primeira fase

do Projecto U'Anan, ultrapassa os 250 Km que, dadas as más condições

do pavimento, intercalando asfalto com terra batida, implicam uma

disponibilidade de tempo entre cinco e seis horas por trajecto. Este factor

é fortemente constrangedor por implicar uma perda de tempo com

as deslocações no período dedicado às férias, sendo pouco viável, porque

cansativa e dispendiosa, uma deslocação, por exemplo, de fim-de-semana,

com saída de Bissau à 6ª feira à tarde e regresso ao domingo. Este factor

condiciona por exemplo a dinamização do Projecto com ocupação

do alojamento pelos cooperantes e estrangeiros residentes.

As deslocações no interior dos sectores são igualmente, e de forma maioritária,

estabelecidas através de meios rodoviários, sendo as estradas integralmente

de terra, apresentando o piso mau estado de conservação. As deslocações

são efectuadas em vias estreitas onde circulam carros, veículos pesados,

motas e pessoas a pé, eventualmente com carga, e de bicicleta. Este

é um factor essencialmente classificado como estrutural, já que não parece

ser exequível, no âmbito do Projecto, a melhoria das acessibilidades rodoviárias.

Contudo e eventualmente poderão equacionar-se alternativas, tais como

o acesso aéreo e por via marítima ou fluvial.

A alternativa aérea representa uma possibilidade desde que as antigas pistas

de aviação sejam reabertas tornando-se operacionais. Existe a possibilidade

de proceder à contratação de serviços particulares de transporte em avioneta,

74 No caso de Iemberem, encontra-se

material bélico como obuses nas

proximidades do Centro Materno-Infantil.
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o que facilitaria a viagem, reduzindo os tempos inerentes à deslocação

e rentabilizando a estadia. Por outro lado, o transporte por meio aéreo

é uma garantia de segurança por representar uma possibilidade importante

de rápida evacuação em situação de emergência. Contudo, há que ter presente

que as condições necessárias para o transporte interno por meio aéreo ainda

não estão reunidas, pelo que a impossibilidade resulta num factor constrangedor.

A alternativa marítima resulta na eventualidade de se estabelecerem ligações

com o arquipélago dos Bijagós, nomeadamente com João Vieira e Poilão.

Existem alguns embarcadouros fluviais, devidamente identificados, dotados

de plataforma de betão, cujos pilares e escadas de embarque se encontram

em estado degradado. O facto de existirem as estruturas de base representa

uma potencialidade que contudo se transforma em constrangimento devido

ao estado de degradação dos materiais, pecando por falta de segurança.

Paralelamente, identificam-se potenciais áreas para a construção

de pequenos embarcadouros e passadeiras que sirvam de ponto de entrada

e de saída para a região, viabilizando a realização de actividades em meio

fluvial e marítimo. Apesar dos locais potenciais terem sido identificados,

no presente não existem as condições requeridas, sendo necessário atravessar

extensas áreas de areia lodosa, fina e escura, sendo o solo pouco seguro

porque escorregadio e desconfortável deixando ainda a sensação de sujidade.

Os sectores de Bedanda e de Cacine são fracamente providos de rede móvel

de comunicações, pelo que o isolamento é uma realidade duplamente

agravada. Esta situação condiciona a divulgação das actividades do projecto,

a criação de um sistema regular de reservas directas e o estabelecimento

de contactos com os fornecedores. Por outro lado, evidencia problemas

no que respeita à possibilidade do turista entrar em contacto com familiares,

por exemplo, ou de solicitar determinado tipo de serviços em situações

de emergência.

Por característica, o sector do turismo requer a possibilidade de se estabelecerem

comunicações com o exterior o que naturalmente ultrapassa o âmbito

do Projecto. Contudo, este é também um problema simultaneamente

conjuntural por ser possível encontrar alternativas associadas ao U'Anan,

como por exemplo a aquisição de um sistema de comunicações por rádio.

No que respeita às infraestruturas, constata-se que os dois sectores

da região de Tombali envolvidos são particularmente desprovidos, o que

condiciona e limita as possibilidades de criar sinergias no quadro

do Projecto. Da observação possibilitada no decorrer da missão, os principais

constrangimentos para o incremento do turismo relacionam-se com

a inexistência de serviços formais de restauração, limitando a regularidade

da alimentação ao serviço prestado em Iemberem. A aquisição de pequenos

alimentos, como fruta ou pão, é efectivada em lumus, que se realizam

semanalmente em pequenos mercados, sendo reduzida a diversidade

dos produtos oferecidos.

Os serviços de saúde apresentam fragilidades já que a região não dispõe

de médico, apesar de existir um Centro Materno-Infantil em Iemberem,

cujo responsável técnico é uma enfermeira. O Centro Hospitalar mais próximo
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dotado de serviços alargados, localiza-se em Mansoa, o que representa cerca

de quatro horas de distância em piso degradado e instável. Esta situação

é particularmente preocupante tendo em conta que o Projecto Ecoturístico

se localiza numa região densa do ponto de vista florestal e dotada de animais

selvagens, requerendo as actividades algum esforço e uma margem de risco.

A disponibilidade de fármacos é também reduzida dado que a maioria

da população local recorre preferencialmente à medicina tradicional, o que

pode promover no turista uma sensação de instabilidade e insegurança. São

exemplos a inexistência de antídotos para mordedura de cobra, material

de sutura, antibióticos e anti-inflamatórios, entre outros medicamentos.

2.2.4. Informação Turística

Se a disponibilização de informação turística a nível nacional representa

um constrangimento, no sul do país o problema é sentido de forma

particularmente agravada. À partida não existem sistematizações de dados

ou documentos escritos, sob a forma de relatos, histórias ou contos

tradicionais para consulta, compra ou distribuição. Da mesma forma,

os prospectos de divulgação são inexistentes, não sendo possível adquirir

pequenos mapas da região, com especificação dos nomes das tabancas

e identificação dos matos que constituem as Floresta de Cantanhez.

A dinamização do turismo implica também a produção e a comercialização

de guias turísticos sob a forma de pequenos livros com apresentação

das principais potencialidades, características geográficas e climatéricas,

traços identificadores sociodemográficos e étnicos, principais actividades

produtivas e práticas culturais, mas também com indicação de sugestões,

conselhos práticos e utilidades para o viajante. Neste caso, o guia requer

um enfoque regional, com prioridade para as actividades que podem ser

desenvolvidas no decorrer da estadia, favorecendo as três grandes linhas

temáticas: ambiental, cultural e histórica.

A inexistência de um guia de orientação para a estadia representa um

constrangimento visto que a viagem é marcada pelo desconhecimento

encerrando um traço de surpresa. A carência de informação com conteúdos

de interesse turístico sobre a região de Tombali, associada à fraca divulgação

das potencialidades ambientais e culturais, representam limites por condicionarem

as escolhas dos prováveis viajantes. O acesso a informações específicas fiáveis

porque objectivas não é ainda alargado nem generalizado, implicando

a prossecução de pesquisas aprofundadas, morosas e por vezes pouco conclusivas.

Tendo em consideração que o ecoturista é um indivíduo caracteristicamente

responsável e informado, consciente, que valoriza a aprendizagem

e o conhecimento, confronta-se com dificuldades no planeamento

da viagem em resultado da ausência de informações fidedignas.

3. Caracterização do Turista Potencial de Tombali

De acordo com as particularidades ambientais, culturais e históricas identificadas,

e tendo presentes os limites ou constrangimentos impostos pela localização,

distância e isolamento, o turismo tipo que tem condições de ser implementado,

despertando interesse na procura, é característico do segmento ecológico.
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De acordo com a classificação habitualmente considerada (cf. Quadro 4),

o turista-tipo75 que se enquadra no âmbito da procura potencial

é tendencialmente alocêntrico, ou seja, pode privilegiar diferentes formas

turísticas, adaptando-se com facilidade às condições locais oferecidas,

coincidindo com o conceito de viajante consciente, informado e responsável

vulgarmente definido pelas Novas Formas de Turismo, ou Turismo Alternativo.

O turista alocêntrico valoriza destinos pouco conhecidos, não se sentindo

condicionado pelas distâncias ou pelos limites impostos por acessibilidades

difíceis, sendo motivado pelo prazer da descoberta de locais pouco explorados

ou destinos denominados de novos a nível internacional. Procura antes

de mais a diferença, viajando com espírito de aventura, receptivo às diferenças

culturais e a estadias em que o movimento e as actividades são

as características dominantes.

A estadia do turista alocêntrico é vocacionada para o contacto com

a natureza, preferindo ambientes preservados, em qualquer tipo de meio

de enquadramento, podendo escolher meios florestais, costeiros, marinhos

e insulares ou desérticos. Do ponto de vista ambiental, a preocupação reside

no estado de preservação e na diversidade paisagística e de espécies que

se podem encontrar, já que a contemplação e a observação são valorizadas.

Paralelamente, e além dos espaços naturais, este tipo de viajante, procura

destinos ricos do ponto de vista cultural, onde tenha a possibilidade

de contactar com uma autenticidade procurada durante os momentos

de lazer. A valorização cultural é assim igualmente importante, podendo

traduzir-se nas visitas e nos contactos, nas expressões e nas manifestações

artísticas, nos hábitos e nas práticas, nas representações simbólicas

e no património arquitectónico.

O tipo de alojamento é relativamente secundarizado para o ecoturista,

já que a prioridade reside no prazer retirado da vivência e da experiência

proporcionadas por momentos únicos. Tendencialmente, procura alojamentos

de pequena ou média dimensão, de exploração local, com uma relação

equilibrada entre o preço e a qualidade dos serviços prestados, mas de nível

satisfatório, avaliada não pelo luxo mas pelo enquadramento, limpeza

e acesso a bens essenciais.

No quadro do turista alocêntrico, perspectiva-se que os tipos mais comuns

venham a ser o “explorador” e o “amante da natureza”, com possibilidade

de associar o “experimental” e o “individual” (cf. Quadro 4), dado serem

as categorias tipológicas que, por característica, apresentam maior flexibilidade

no que respeita às condições exigidas.

Qualquer um destes grupos tipológicos potenciais sobrevaloriza

a aprendizagem pela experiência, a vivência, o carácter excepcional

da viagem e a emoção implícita à ideia do retorno à tradição, à pureza

e às origens. O ecoturista enquadrado por estas categorias acaba por ser

definido com um carácter misto, entre romântico, ambientalista

e socioantropológico.

75 Além do turista alocêntrico, podem

equacionar-se os tipos mesocêntrico

e psicocêntrico. O primeiro valoriza

essencialmente, e de forma determinante,

o meio ao nível do alojamento, procurando

conforto e bem-estar durante a estadia,

sendo motivado pelo descanso e pela

segurança do destino. O psicocêntrico

procura ambientes familiares e conhecidos,

com padrões de conforto ocidentais,

particularmente ligados a actividades

balneares de sol e mar, em que associa

diversão e descanso.
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Quadro 4 - Identificação e caracterização do tipo de turista potencial

Fonte: Adaptado de BULL, A. (1994) - “La economia del sector turístico”. Madrid, Alianza Editorial

Quadro 5 - Identificação das características e recursos
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Alocêntrico

Mesocêntrico

Psicocêntrico

Tipo de Turista Meio Geográfico Recursos Naturais Clima Animação Recursos Turísticos Cultura Acesso

Explorador Montanha Biodiversidade Qualquer Nenhuma Qualquer Qualquer Remoto

Deserto Fauna Pequena Dimensão Observação Distante

Floresta Flora Gestão Local Contacto Directo Risco

Savana Paisagem Conforto Básico Interacção

Costa Conhecimento

Praia Pedagogia

Rio/Cascata/Lagoa

Amante Montanha Biodiversidade Qualquer Básica Qualquer Diferente Remoto

da Natureza Deserto Fauna Tradicional Pequena Dimensão Tradição Distante

Floresta Flora Conforto básico Contacto Directo

Savana Paisagem Gestão Local Conhecimento

Costa Pedagogia

Praia

Rio/Cascata/Lagoa

Experimental Qualquer Biodiversidade Qualquer Individual Qualquer Recursos Culturais Qualquer

Fauna Tradicional Pequena Dimensão Observação Risco

Flora Conforto Básico Interacção

Paisagem Gestão local Contacto Directo

Conhecimento

Individual Pitoresco Biodiversidade Qualquer Individual Qualquer Qualquer Acessível

Fauna Tradicional Conforto Observação Longínquo

Flora Gestão local Interacção

Paisagem Contacto Directo

Conhecimento

Grupo Qualquer Qualquer Temperado Organizada Grande Dimensão Secundário Proximidade

Alojamento Capacidade Alargada Idêntico Origem Acessível

Conforto Seguro

Massivo Costa Mar Sol Local Grande Dimensão Idêntico Origem Acessível

Mar Calor Alojamento Capacidade Alargada Seguro

Areia Idêntico Origem Organizada Conforto

Urbano Padrão Ocidental

Rural Serviços Múltiplos

Meio Geográfico

Rural X

Urbano 

Misto R/U 

Montanha

Selva X

Floresta X

Savana X

Deserto

Costa X

Mar/areia X

Rio X

Cascata 

Lagoa X

Qualquer

Outro

Recursos Naturais

Fauna X

Búfalo, muntu, gazela,

elefante borboleta,

golfinho, tartaruga,

chimpanzé,

macaco fatango,

macaco cão,

macaco fidalgo,

outros primatas,

aves e répteis

Flora X

Poilão, tagara,

coleira, mampatá,

miséria e palmar

Diversidade X

Paisagem X

Qualquer

Nenhum

Clima

Diferente origem X

Idêntico à origem X

Qualquer

Temperado

Tropical X

Sol X

Calor X

Humidade X

Chuva X

Estações

diferenciadas X

Animação

Nenhuma

Básica X

Música e danças

étnicas X

Diversificada 

Própria 

Organizada X

Espontânea 

Local X

Música e danças

tradicionais X

Inter regional

Cultura e Costumes

Qualquer 

Diferente X

Autóctone X

Idêntico à origem

Comunidades X

Acessibilidade

Qualquer 

Distante X

Próximo 

Remoto X

Acessível 

Seguro 

Arriscado X

Pavimento X

Picada X

Porto X

Vários a reabilitar

Pista aviação X

Inoperacional

Recursos Turísticos

Nenhum

Património X

Museu X

Casa Ambiente

e Cultura

História X

Festival

Teatro

Arquitectura 

Música X

Dança X

Artesanato X

Gastronomia X

Prioridade

Secundário X

Complementar
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III. Propostas e Recomendações

Tendo presente o diagnóstico apresentado no que respeita

às potencialidades e aos constrangimentos para a implementação

do Projecto Ecoturístico na região de Tombali, é proposta a adopção

integrada de um conjunto de medidas que se sistematizam em quatro

ideias principais: envolver diferentes actores; potenciar as oportunidades;

minimizar as ameaças e os riscos; implementar acções integradas.

1. Envolver diferentes actores

No estudo, o segmento ecoturístico é entendido como potencial para

a região de Tombali e o seu incremento depende da acção conjugada

de diferentes actores, nacionais e estrangeiros. Por um lado, é reconhecido

que na actividade turística, a nível micro ou local, interagem actores que

se caracterizam por motivações e expectativas próprias. Por outro lado,

a nível macro ou global, a implementação do segmento e a valorização

das acções, que lhe são subjacentes, requerem um enquadramento

específico e o reconhecimento da importância que reveste tanto para

as comunidades residentes no meio envolvente dos projectos como para

a região e, principalmente, para o País no seu todo.

Independentemente da dimensão dos projectos ecoturísticos,

o enquadramento que viabiliza a prossecução das actividades fundamenta-

se na identificação das potencialidades locais, ambientais e culturais,

assim como no reconhecimento das oportunidades, de âmbito

socioeconómico e cultural, que em consequência podem ser criadas.

O documento nacional que prevê a identificação dos segmentos turísticos

viáveis para a Guiné-Bissau, “Estratégia e Plano de Acções para

o Desenvolvimento do Turismo na Guiné-Bissau” (OMT/PNUD, 2006)

valoriza, de forma particular os segmentos balnear, desportivo e as práticas

relacionadas com a pesca e a caça, em detrimento das actividades

ambientalmente enquadradas e geradoras de novos equilíbrios ambientais,

socioculturais e económicos.

No documento pode ler-se «A Guiné-Bissau não apresenta relevo suficiente

para encarar um posicionamento qualquer sobre o mercado de trekking.

A observação animalista, quanto à ela, se reduz ao “Bird Watching”»

(OMT/PNUD, 2006; 59). Esta perspectiva, além de ser redutora em relação

às potencialidades de toda a região de Tombali, tais como a diversidade

paisagística, a biodiversidade, o endemismo e a existência de espécies

ameaçadas ou em risco, limita o incremento das actividades turísticas

e de lazer que se enquadram em meios preservados, como acontece com

os matos que constituem a Floresta de Cantanhez, conhecida como uma

das últimas florestas primárias, dotadas de espécies de flora e de fauna

de importante valor biológico.



É recomendado que se proceda a:

• uma definição estratégica, clara e objectiva, por parte dos Órgãos

responsáveis pela tutela do sector do turismo, direccionada para duas

áreas temáticas profundamente valorizadas pelo mercado turístico

internacional e que na Guiné-Bissau existem ainda de forma preservada,

o ambiente e as culturas comunitárias;

• uma revisão na proposta apresentada no Plano de Acções de forma

a permitir uma valorização, a nível nacional, do segmento ecoturístico

que, pelas características regionais anteriormente enunciadas (cf. II., 1.),

reúne os elementos necessários para tornar a região de Tombali num

destino africano por excelência para o ecoturista, amante da natureza;

• uma reavaliação das potencialidades ambientais e culturais identificadas

no Plano de Acções, nomeadamente equacionando, além do “birdwatching”,

o “mammal watching” respeitante a todos os grandes mamíferos,

destacando-se por exemplo o chimpanzé, o “dolphin watching” para

observação de golfinhos e outros cetáceos;

• um maior envolvimento entre os promotores das iniciativas ecoturísticas

projectadas ou em implementação e os Órgãos da Tutela, de forma

a estimular um intercâmbio sistemático e permanente de informações

e de dados;

• uma cooperação institucional, permitindo conciliar o conhecimento

técnico e científico com a prática, que actualmente é considerada como

uma importante equação para o bom funcionamento das Instituições;

• uma proposta regulamentar específica para o enquadramento do sector

do turismo, prevendo de forma particular o segmento ecológico, dada

a preponderância e o destaque do meio natural em toda a Região,

sobretudo pelo valor reconhecido, a nível internacional, a um conjunto

de espécies em risco que habitam ou passam pela Floresta de Cantanhez.

2. Potenciar as oportunidades

É inegável que a região sul da Guiné-Bissau reúne um conjunto

de vantagens comparativas para a promoção do ecoturismo, decorrentes

das características ambientais e culturais.

O segmento do turismo de natureza é vulgarmente entendido como

dinamizador de mudanças a nível local, partindo das comunidades

de base, pelo que se recomenda que as oportunidades sejam potenciadas,

ou seja que os aspectos particulares e caracterizadores sejam valorizados

e aproveitados na criação e na divulgação de uma imagem turística

positiva e integrada (cf. Mapas 4 e 5).

2.1. Criação de Estruturas de Apoio à Observação e à Contemplação

Os meios naturais que enquadram os sectores de Bedanda e de Cacine

são caracterizados (cf. II., 1.1.) pela diversidade paisagística, densidade

florestal e biodiversidade, tanto no que respeita a fauna como a flora.

A importância do parque florestal é elevada já que o Projecto se situa na

zona de confluência dos diferentes Matos que constituem as Floresta de

Cantanhez.
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Na maioria dos casos, e exceptuando as estradas de ligação entre tabancas

e localidades, os acessos a pontos estratégicos para contemplação

de paisagens e observação de espécies é espontaneamente dificultado

pela densidade das áreas florestais que se encontram fechadas devido

ao entrelaçado que caracteriza a vegetação.

Uma das principais potencialidades ecoturísticas da região sul consiste

na observação de espécies, entre as quais algumas ameaçadas ou em

risco, como é o caso do chimpanzé, associando outros símios (babuíno,

macaco cão ou “con” e colobus vários como o macaco fidalgo e o fatango),

aves (grande calau, pelicano branco, corvo marinho africano, mergulhão),

grandes mamíferos (elefante, búfalo, gazela pintada), répteis, roedores

(saninho) e inverterados (borboletas).

Contudo, a possibilidade de observação de espécies e de contemplação

paisagística é frequentemente limitada pela dificuldade que a entrada na

floresta representa, em resultado da elevada densidade de vegetação

e arbórea.

A alternativa de abrir novos caminhos, eventualmente paralelos aos trilhos

de passagem dos animais não parece ser a mais adequada já que põe em

causa a integridade florestal e o equilíbrio dos ecossistemas, podendo

promover uma alteração nas rotas dos animais, com eventual abandono

dos habitats.

No que respeita à identificação de troços para a realização de actividades

pedestres, sugere-se que sejam maioritariamente aproveitados os caminhos

florestais pré-existentes porque, apesar de se encontrarem bem abertos

e limpos, não requerendo grande manutenção, são característicos e bem

enquadrados do ponto de vista ambiental e paisagístico. 

A principal recomendação é que, em locais previamente identificados,

porque considerados estratégicos para a realização de caminhadas

ou actividades de “trekking”, em que sejam particularmente valorizadas

a observação de espécies e a contemplação paisagística, sejam desenvolvidas

acções de:

• limpeza e manutenção de alguns troços tornando-os transitáveis para

percursos pedestres ou em bicicleta. Este é por exemplo o caso da estrada

de Botchecul, já que é uma das zonas que, além de ser apelativa para

o amante da natureza pelo enquadramento paisagístico, permite

a observação e a escuta de chimpanzé, entre outros animais;

• abertura de pequenos trilhos, que em períodos anteriores foram transitáveis

a pé mas que, pelo crescimento espontâneo da vegetação durante

o período das chuvas, tendem a fechar-se, como são os casos do Mato

de Madina ou de Amidara, onde é viável a organização e a realização

de caminhadas.
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Por ser rica em biodiversidade, a maioria dos locais visitados pode

representar um campo importante de observação de animais em habitat

natural. Contudo, a região é caracterizada por uma forte densidade florestal,

de tal forma que, com algumas excepções, a entrada não é facilitada,

chegando mesmo a estar impedida. Uma vez mais, a abertura de novos

caminhos no interior do parque florestal com desmatamento não

é a melhor opção por colocar em risco uma parte do ecossistema

e promover a alteração nos trilhos naturalmente escolhidos pelos animais.

Estrutura de apoio para observação

Após visita aos locais, observação e discussão com o director local

do Projecto, recomenda-se que sejam construídas algumas estruturas

elevatórias de apoio à observação, com concepção arquitectónica simples

e, sempre que possível, utilizando materiais locais de forma a garantir

a integração ambiental, exercendo o mínimo de carga sobre o ambiente.

Estas estruturas elevatórias de apoio (cf. fotos exemplificativas das

estruturas de apoio) deverão facilitar a observação de diferentes espécies

de fauna e de flora que habitam na região, assim como a contemplação

da densidade florestal que caracteriza a paisagem de Cantanhez.

A construção de estruturas de apoio deve concentrar-se de forma prioritária

no Mato de Lautchandé, entre Lautchandé e Caiquene (cf. Mapa 4), por

ser uma das regiões onde é possível observar Chimpanzé e outros animais,

nomeadamente aves como é o caso do Grande Calau. 

Numa fase posterior, recomenda-se a construção de uma nova plataforma

na zona de Madina de Cantanhez, por ser também potencial para a contemplação

e a observação permitindo, no futuro, organizar e desenvolver diferentes

actividades de observação.
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Assim, sugere-se que as estruturas:

• consistam em plataformas de observação e de contemplação, elevadas

por escadas, construídas em madeira e rodeadas por um corrimão

de protecção (um tronco distribuído horizontalmente colocado a cerca

de 1,20m da base da plataforma e envolvendo-a);

• tendo em consideração a densidade florestal, a elevação tenha

no mínimo 5 metros e no máximo 10 metros de altitude a partir do solo,

de forma a propiciar um campo de observação alargado;

• seja colocado um banco corrido em madeira, ao longo da plataforma,

funcionando como apoio para os momentos de pausa, descanso

e contemplação;

• a plataforma seja coberta de forma simples, com tabuado em madeira,

funcionando como protecção para o viajante sem retirar o campo

de visão, permitindo ainda a distinção de outros abrigos cobertos

de palha;

• a construção seja local, permitindo valorizar os materiais e a mão-de-obra;

• sejam colocados painéis informativos, do tipo poster plastificado,

preparadas em conjunto com o IBAP e a UICN, apresentando num mapa

a localização da plataforma de observação, as principais espécies de fauna

e de flora, características e ameaças, assim como identificando

as comunidades mais próximas;

• estejam devidamente identificados com os logótipos do Projecto,

dos Promotores e dos Financiadores.

2.2. Criação de Estruturas de Apoio ao Transporte Fluvial

Face às particularidades ambientais da região (cf. II. 1.) e às diferentes

actividades que podem ser promovidas no âmbito do ecoturismo, como

caminhadas, observação, contemplação e fotografia, sugere-se que sejam

criadas algumas estruturas de apoio, facilitadoras dos acessos por via

fluvial e dinamizadoras de alternativas aos meios de transporte tradicionais,

nomeadamente rodoviários.

Os locais prioritários para a construção das passadeiras e estruturas

de apoio ao transporte fluvial são três, a saber: o porto de Cambeque;

Contaia na Ilha de Melo; Cafine. Entre as diferentes possibilidades

identificadas nos mapas 4 e 5,  a definição das prioridades é justificada

pelo critério da deslocalização estratégica dos benefícios como forma

de facilitar os pontos de ligação entre as diferentes áreas que evidenciam

interesse turístico.

Apesar de rudimentares, estas estruturas de apoio (cf. foto exemplificativa)

facilitam, do ponto de vista turístico, o estabelecimento de ligações entre

zonas consideradas importantes para o viajante que visita com a expectativa

de apreender todos os elementos ambientais e culturais que contribuem

para a sua valorização pessoal.

Por outro lado, para as comunidades locais que utilizam braços de rio

para se deslocar em canoas artesanais, as passadeiras e pequenas estruturas

de apoio promovem um aumento na qualidade de vida, já que são um

elemento de promoção regional e de facilitação dos transportes. 
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De forma sequencial, e numa fase posterior do Projecto, sugere-se que sejam

criadas novas estruturas de apoio ao acesso por via fluvial, com as mesmas

características, nas restantes localidades ribeirinhas identificadas nos mapas

4 e 5, assim como mantidas as inicialmente implementadas (de forma

a garantir que a madeira não se deteriore).

Recomenda-se que estas estruturas:

• consistam em passadeiras simples do tipo estrado ou ponte, terminando

em dois ou três degraus, preferencialmente ladeadas por um corrimão,

de forma a evitar acidentes, elevadas a pelo menos um metro e meio

de altura, precavendo os eventuais efeitos das variações das marés;

• sejam produzidas localmente recorrendo a materiais característicos

e abundantes, como a madeira, de forma a criar um enquadramento paisagístico

adequado, contribuindo para o aproveitamento de recursos disponíveis e para

a valorização da mão-de-obra local;

• sejam estrategicamente colocadas nos pontos identificados, já que permitem

a ligação com outras regiões e a valorização das comunidades locais;

• além de facilitarem a ligação entre a estrada, o ponto de paragem

de viaturas, ou o local de término de caminhadas pedestres, e o rio, funcionem

como cais de embarque para canoas e pequenas embarcações;

• estejam devidamente identificados com os logótipos do Projecto,

dos Promotores e dos Financiadores.

Paralelamente e como estrutura de apoio às actividades promovidas,

é proposto que sejam construídos, junto aos cais de embarque identificados

(o porto de Cambeque; Contaia na Ilha de Melo; Cafine) e às passadeiras,

pequenos abrigos e pontos de descanso com a estrutura de uma cabana rústica

construída em madeira e coberta de palha, de forma a garantir as sombras,

aberta dos lados e dispondo de um banco corrido (foto exemplificativa

de estrutura local já existente).
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É recomendado que:

• nestes locais exista um posto de venda de fruta da época - laranja, caju,

manga, coco, banana - de forma a minimizar o constrangimento da inexistência

de serviços diversificados e regulares de restauração;

• ao longo do dia e durante os percursos que realizar, o turista possa encontrar,

em locais previamente definidos porque estratégicos, vários postos de venda

de fruta e de outros produtos da terra como donetes e pastéis;

• estes elementos estejam identificados com o nome da tabanca mais próxima

ou da localidade constante dos mapas,  o que pode ser feito de forma artesanal

com uma simples inscrição numa tábua ou escavado no próprio material

de construção da estrutura;

• todos os pontos de abrigo, descanso e venda, concebidos de forma rústica

e ambientalmente enquadrada, estejam identificados com os logótipos oficiais,

não apenas como forma de divulgação da PD, mas principalmente para que

o turista possa identificar cada ponto por onde passa.

2.3. Casas de Apoio e de Passagem Deslocalizadas

O alojamento no âmbito do Projecto U'Anan está concentrado em Iemberem,

favorecendo o desenvolvimento de actividades específicas como visitas

a tabancas, caminhadas em meio florestal, contemplação de paisagens,

observação de espécies e passeios de bicicleta.

Dadas as potencialidades que a região apresenta, mas tendo em conta

os constrangimentos inerentes às deslocações rodoviárias, que se revelam

morosas e cansativas devido ao mau estado das pistas florestais de acesso,

é proposta a construção de casas de passagem deslocalizadas em pontos

estratégicos onde sejam evidenciadas as diferenças paisagísticas.
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Inicialmente, sugere-se que a prioridade seja para a construção de uma casa

de passagem em Canamina, já que é uma localidade que, pela situação

geográfica, permite conciliar actividades desenvolvidas em meio terrestre

com contextos fluviais, costeiros e marinhos, facilitando ao viajante a realização

de programas previamente definidos com pernoita junto ao rio. 

De forma complementar, sugere-se a dinamização da casa de passagem

de João Vieira, pelas potencialidades ecoturísticas que o Parque Marinho

oferece, sobretudo no que respeita à possibilidade de observação de espécies

em habitat natural, como as tartarugas marinhas em época de desova,

nidificação e eclosão de ovos e o golfinho.

As estadias na Casa de Passagem de João Vieira devem permitir que o turista

contacte e conheça acções de protecção de espécies, concretas e em curso,

possibilitando ainda o “apadrinhamento” simbólico de alguns elementos

através de contribuições financeiras depositadas num fundo destinado

à continuidade de acções locais de conservação.

Numa fase posterior e na sequência das experiências piloto associando

actividades e estadias entre Iemberem, Canamina e João Vieira, sugere-se

a construção de duas outras casas de passagem: uma na Ilha de Melo, para

os amantes de actividades em mar e rio, assim como para observação

de grande diversidade de aves, entre as quais migratórias, pela proximidade

em relação à Ilha dos Pássaros; outra na Praia de Cassumba.

Recomenda-se que:

• sejam construídas casas de passagem em localidades fluviais, balneares

ou insulares, oferecendo uma complementaridade ao turismo de observação

em meio florestal, bem como propiciando o desenvolvimento de actividades

diversificadas, tendo presente o princípio da preservação ambiental, conservação

e valorização cultural e socioeconómica das comunidades envolventes;

• a construção de casas de passagem e de apoio representem um ponto de

ligação com o alojamento principal localizado em Iemberem;

• a capacidade máxima de acolhimento, ou seja em simultâneo, de cada casa

de passagem seja de seis pessoas;

• estas iniciativas, sendo complementares entre si, possibilitem a valorização

e a dinamização das comunidades envolventes, através da criação de empregos

directos sob a forma de prestação de serviços de limpeza e alimentação, mas

também indirectos como produção agropecuária, pesca, artesanato e animação;

• seja prevista a prestação de serviços complementares, dado que nestas

localidades não existem unidades formais de restauração, tais como

de limpeza e arrumação diária e de alimentação em regime de meia pensão

(pequeno almoço e jantar)

2.4. Definição de Programas com Duração Variável

Dado que a actividade turística pressupõe a prestação de serviços, além

do alojamento e da alimentação, torna-se imprescindível a possibilidade

de oferecer programas turísticos diversificados e previamente definidos,

ou feitos à medida em função das necessidades.

A oferta local de serviços de acompanhamento com guia certificado,
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conhecedor do meio florestal, fluvial e marítimo representa uma mais-valia

acrescida. Estes programas deverão ser diversificados de forma

a que o turista possa escolher as actividades que pretende realizar durante

a estadia, em função dos seus interesses e possibilidades.

Recomenda-se que:

• sejam definidos e estruturados programas de actividades com duração

variável, de meio dia, um dia e dois ou mais dias, especificando o meio natural

predominante, o grau de dificuldade e as principais características da actividade;

• os programas sejam organizados por segmentos, tais como: cultural com

visitas a tabancas, contactos com comunidades, observação de produção

artesanal; caminhadas e observação, com localização dos trilhos em função

dos matos, especificação das principais espécies que se podem observar,

ressalvando não haver garantia de observação; praia, ou balnear, incluindo

passeio de barco, observação de espécies, paragem para banho, com eventual

pernoita em casa de passagem;

• sejam valorizados os programas mistos, incluindo matos, passeios fluviais

e ilhas, de forma a estimular as ligações com o sul dos Bijagós;

• nos programas de meio dia e de um dia, sejam preparadas refeições ligeiras

à base de produtos da terra e outros tradicionais como fruta, cuscus, donetes

e pasteis, ou que sejam previstos pontos para pic-nic, sendo os alimentos

preparados e fornecidos pelas comunidades, com prévio acordo ou contratação

de serviços;

• que os programas comprados pelo turista no âmbito do U'Anan prevejam

o preço total, incluindo transporte, salário de guias e/ou motoristas, refeições

durante os pic-nics, sendo estes valores cobrados antes da realização

da actividades, e os serviços prestados por terceiros pagos em momento

a acordar com as comunidades, mas sem ser na presença do turista.

a) Programa Complementar de três ou quatro dias

Um programa complementar de três ou quatro dias (duas ou três noites)

pode incluir estadia de duas noites na casa de passagem de João Vieira,

favorecendo a observação de tartarugas marinhas e a visita ao Parque Natural.

Assim, sugere-se uma programação com saída de Iemberem em direcção

a Cacine, embarque e partida de barco para João Vieira. O regresso de João

Vieira para Iemberem é efectuado por Canamina, incluindo estadia de uma

noite após a construção da Casa de Passagem, de forma a permitir

o estabelecimento de diferentes ligações e a valorização dos matos da Floresta

de Cantanhez.

Em alternativa a este programa, após a construção da Casa de Passagem,

sugere-se partida de Iemberem para Cacine e travessia do rio até Canamina

com pernoita. No dia seguinte, visita à ilha de Melo, passeio de barco pelo

rio Canancoque, visita às comunidades Nalu, observação de pelicanos e outras

aves, regresso pelo rio Cacine. As noites seguintes de estadia devem permitir

o desenvolvimento de actividades em meio florestal, tais como caminhadas

e observação.
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b) Programa de um dia

Um programa de um dia inteiro pode prever uma deslocação de carro

de Iemberem a Cambeque, sendo o objectivo a realização de uma caminhada

pedestre até Porto dos Cocos. No decorrer da actividade prevê-se que sejam

efectuadas paragens para observação de flora e fauna locais, ninhos, tocas

e diferentes habitats. A caminhada é seguida de uma paragem para descanso

e pic-nic, eventualmente preparado e servido pela comunidade local.

No regresso é efectuada a travessia do rio para Cacine, de onde se estabelece

a ligação para Iemberem por via terrestre, em carro, com paragem em

Gadamael Porto para observação.

Uma outra opção para passeio de um dia é a visita à comunidade Nalu

em Cadique, com passagem pelo lumu de Caboxanque, seguida de entrada

no porto e paragem para contemplação da paisagem. O percurso segue para

Bedanda com visita ao antigo quartel e pontos de interesse histórico e com

vertente nacionalista, continuando com passagem por Faro Satchuma e visita

a Guiledje.

c) Programa de meio dia

As visitas de meio dia podem privilegiar a associação entre a dimensão

histórica e ambiental, centrando-se no eixo Guiledje-Iemberem, passando

por São Francisco da Floresta e Mato de Amidara.

Uma outra opção recai numa visita ao mato de Lautchandé, com caminhada

de contacto com a natureza, observação de chimpanzé e escuta dos sons

da floresta.

3. Reduzir as ameaças

Apesar das potencialidades locais identificadas, e que são incontestáveis,

dado o isolamento regional e a distância em relação à capital, que se traduzem

em viagens longas, torna-se imprescindível repensar os factores que,

de alguma forma, podem representar riscos para o turista. De forma sequencial,

é sugerido um controle das ameaças que podem condicionar negativamente

a implementação do Projecto por porem em causa a segurança do turista

no decorrer da estadia.

3.1. Centro de Primeiros Socorros

Perante a constatação da inexistência de um serviço adequado de prestação

de cuidados de saúde, nomeadamente primários, e face à precariedade global

que o sistema médico-sanitário guineense apresenta, é proposta a criação

de um posto de primeiros socorros devidamente apetrechado na sede

do Projecto em Iemberem.

A preocupação com a segurança do turista no que respeita à prestação

de cuidados primários de saúde em situação de acidente é agravada pela

evidência de fortes constrangimentos estruturais, cuja resolução ultrapassa

o âmbito do U'Anan, e que respeitam às deficientes infraestruturas de ligação,

principalmente para evacuações urgentes.
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Com consciência dos riscos inerentes a uma região rica em diversidade animal

terrestre, fluvial e marinha a viver em habitat natural, associado ao facto

de se tratar de uma área propensa a paludismo, recomenda-se que:

• em Iemberem, na sede do Projecto, seja criada uma sala de primeiros

socorros, dispondo de material desinfectante, pensos, adesivos, soro fisiológico,

pomadas dérmicas e colírio, mas também de alguns medicamentos, como

analgésicos, antibióticos, anti-histamínicos, anti-inflamatórios, anti-diarreicos,

soros de hidratação oral e antipalúdicos;

• sejam envidados esforços, junto do Instituto de Medicina Tropical em Lisboa,

no sentido da aquisição de kits de soro anti-ofídico (antídoto para picada

de cobra), a disponibilizar na sede do Projecto, averiguando junto das entidades

competentes as melhores condições de armazenamento no que respeita

à temperatura e luminosidade, que deverão ser integralmente respeitadas;

• em Iemberem exista um pequeno aparelho automático de medição

de tensão arterial e contagem de pulsações;

• exista dotação em todas as unidades de interligação, as casas de passagem,

de bolsas de primeiros socorros.

3.2. Abastecimentos e Soluções Alternativas

Os abastecimentos de água e de energia são áreas que encerram

constrangimentos importantes, já que parecem estar associados sendo que,

em situação de quebra de fornecimento no decorrer da estadia, o conforto

e o bem-estar são duplamente postos em causa.

Esta é uma questão prioritária, já que são dois factores fundamentais para

o desenvolvimento da actividade turística, requerendo a identificação

de alternativas viáveis à impossibilidade a curto e médio prazo de beneficiar

de um fornecimento alargado.

De forma a garantir o bom funcionamento da iniciativa ecoturística no que

respeita à prestação de serviços de alojamento e de restauração, recomenda-se

que:

• sejam disponibilizados dois geradores com potência diferenciada, de forma

a que a conservação e a refrigeração de alimentos sensíveis às alterações

térmicas seja garantida;

• tendencialmente se opte por fontes energéticas alternativas, tais como

painéis solares, não só por, a longo prazo, permitirem uma maior rentabilização

do investimento inicial mas também, e principalmente, por serem promotoras

de um ambiente mais limpo, sem emissão de gazes poluentes e de ruído;

• como recurso alternativo, que todos os quartos disponham de reserva

de velas protegidas, para iluminação nocturna, podendo a base ser produzida

localmente por exemplo com material de barro;

• além da iluminação por meios alternativos, se introduza o sistema de fornos

solares, facilitadores na confecção de alguns alimentos, sendo largamente

vantajosos por representarem uma alternativa às fontes energéticas tradicionais

da lenha e do carvão;

• sejam criados depósitos de água com capacidade suficiente para

o abastecimento regular da unidade de alojamento e dos serviços de apoio;
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• a criação de uma rede de produtores de bens alimentares e transformados

artesanalmente, destinados ao abastecimento da unidade de forma a garantir

a capacidade de oferecer serviços complementares de restauração, bem como

o consumo quotidiano.

4. Implementar acções integradas

A implementação do Projecto Ecoturístico requer, antes de mais, a prossecução

integrada de um conjunto de acções cuidadosamente planeadas em função

das necessidades diagnosticadas, de forma a promover o desenvolvimento

de longo prazo.

A preocupação de integrar diferentes acções tem um triplo objectivo,

que decorre da própria filosofia do Projecto:

• dar viabilidade à iniciativa turística criando mecanismos sustentados para

o seu funcionamento;

• contribuir para a promoção do bem-estar comunitário através da dinamização

de actividades que envolvam os diferentes grupos étnicos residentes na região;

• dar continuidade às medidas implementadas de preservação ambiental

e de conservação de espécies ameaçadas.

4.1. Formação

Apesar da população residente em Iemberem, e das comunidades das tabancas

referenciadas nos sectores abrangidos pelo Projecto, ser particularmente

acolhedora, hospitaleira e receptiva ao contacto com estrangeiros, detectam-

se carências no que respeita a áreas de formação geral e específica.

O sector do turismo caracteriza-se pela prestação de serviços pelo que, para

corresponder às expectativas do viajante, requer a conjugação entre a simpatia

natural e a aquisição de um conjunto alargado e diversificado de conhecimentos.

No âmbito do Projecto foram já prosseguidas acções de formação para guias

que, com base nos contactos estabelecidos durante a missão, requerem

a prossecução das sessões com um carácter de continuidade. Além dos guias,

o projecto contará com os serviços prestados por outros grupos

socioprofissionais, para os quais se torna imprescindível equacionar acções

de formação direccionadas para o desempenho funcional.

Assim, recomenda-se:

• a identificação clara da entidade, e seu representante, à qual será atribuída

a gestão da iniciativa, organização de programas e acompanhamento local

do funcionamento do Projecto. À partida, e da observação possível no decorrer

da missão, esta pareceu ser uma questão sensível dado que, a concepção

da gestão comunitária “pura”, inicialmente equacionada, levantou dúvidas

quanto à exequibilidade, podendo numa fase inicial ser uma opção arriscada;

• uma alternativa intermédia de valorização comunitária, com estímulo

ao seu envolvimento, mas com atribuição da gestão e administração

da iniciativa ao actual director do Projecto, Abubacar Serra, eventualmente

assessorado e apoiado por outro técnico local. Esta parece ser a solução mais

justa e que apresenta garantias de sucesso pelas características e qualidades

que evidenciou e que se traduzem em dinamismo, capacidade empreendedora,
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dedicação, paciência e tolerância, profundo conhecimento da região, interesse

pela preservação ambiental e pela conservação de espécies, gosto pelo

contacto com as comunidades locais e pelo relacionamento interpessoal,

simpatia e cultura geral alargada;

• que, após a identificação do gestor, seja facilitada a formação específica em

gestão de projectos turísticos locais, incluindo restauração, no que respeita

à utilização de recursos, gestão de recursos humanos, organização financeira,

entre outros aspectos;

• a realização de acções de formação funcional em áreas operacionais,

nomeadamente no que respeita aos temas: higiene e culinária; limpeza

e arrumação de quartos; primeiros socorros;

• a continuidade da formação de ecoguias;

• a realização de acções de formação em língua portuguesa para todos

os funcionários, e de pelo menos uma língua estrangeira para o gestor e guias.

a) Prioridades Formativas

As prioridades formativas identificadas por grupo socioprofissional são múltiplas

e diferenciadas, complementando-se no que respeita ao desempenho

de funções específicas (cf. Proposta em Anexos). 

a.1) Numa fase inicial sugere-se a realização de uma acção de formação

de carácter generalista com o objectivo da capacitação técnica na área

da gestão de projectos turísticos locais76. Esta acção é particularmente

vocacionada para a(s) pessoa(s) que assumir(em) as responsabilidades

da dinamização da unidade e da gestão dos recursos financeiros, materiais

e humanos afectos ao Projecto.

Neste caso, é desejável a frequência de, pelo menos, duas pessoas com perfil

de gestor que possam assegurar, em tempo integral, o bom funcionamento

da iniciativa. Assim, é esperado que o(s) gestor(es) tenha(m) conhecimentos

suficientes para administrar de forma sustentada todos os serviços prestados

no âmbito da unidade.

a.2) Numa fase imediatamente posterior, as acções formativas devem

privilegiar o desempenho funcional em áreas operacionais por serem

as que de forma mais directa viabilizam o desenvolvimento do Projecto.

Os dois grupos socioprofissionais que são considerados como prioritários são:

a.2.1) Técnicas de Quartos e Áreas Comuns77, já que diariamente são

as responsáveis pela limpeza e arrumação de quartos e de áreas comuns,

contribuindo decisivamente para o reforço da sensação de conforto

do alojamento;

a.2.2) Técnicas de Cozinha e de Restauração78, por serem as responsáveis

pela prestação local dos serviços de apoio e restauração (pequeno almoço,

almoço, jantar e eventualmente preparação de refeições ligeiras para pic-

nics), assim como da higiene alimentar, nutrição e gestão de aprovisionamentos;

76 A formação sobre gestão de projectos

turísticos locais pode ser desenvolvida por

consultores da área científica da Gestão

e Economia, que já têm trabalhado com

a AD em acções de formação, sugerindo-

se o Prof. Doutor Rogério Roque Amaro.

77 http://www.multiaveiro.pt

(contacto Dr. Orlando Neves).

78 http://www.multiaveiro.pt

(contacto Dr. Orlando Neves).
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a.3) Num terceiro momento a formação deve privilegiar a capacitação local

de Técnicos de Primeiros Socorros79, de forma a viabilizar a rápida resolução

de eventuais problemas, com prestação de cuidados de saúde básicos,

possibilitando ainda a realização de breves sessões de esclarecimento acerca

dos principais riscos e cuidados a ter no decurso das visitas.

a.4) Numa quarta fase, menos urgente, dado que tem vindo a ser prosseguida

desde o início da implementação do Projecto, mas também oportuna sugere-

se uma atenção para com a formação dos técnicos de informação turística

ou ecoguias80.

É desejável que, além dos conhecimentos sobre trilhos e orientação, fauna

e flora, possam dominar: os acontecimentos históricos mais relevantes,

as datas, os locais e os principais intervenientes; as características geográficas

da região; as festas, as tradições, os costumes; as características do artesanato

local.

A disponibilidade de informações alargadas sobre diferentes temas é importante

para o contacto com o turista ecológico que, por característica, procura

conhecer e aprender, entendendo a viagem como um momento por excelência

para desenvolver a auto-aprendizagem.

b) Planeamento das Acções Formativas

Dado terem sido identificadas diferentes necessidades de formação e definidas

prioridades diferenciadas em função dos grupos socioprofissionais considerados,

o planeamento das acções formativas pode implicar um faseamento

de acordo com um cronograma de planificação (cf. Quadro 6).

O funcionamento das acções de formação por grupo socioprofissional deve

ter um carácter de continuidade, concentrando-se temporalmente num

período variável entre um e dois meses, dependendo do número de horas

atribuído a cada unidade formativa.

Por outro lado, independentemente das áreas de formação, todas as unidades

deverão privilegiar o trabalho prático, estimulando a interacção entre

os formandos e o formador, possibilitando a realização de exercícios

e a simulação de situações concretas.

A metodologia pedagógica a adoptar deverá centrar-se na capacitação para

o desempenho, o que implica uma forte componente prática em substituição

das metodologias tradicionais em sala.

Do ponto de vista metodológico, é requerido que, em particular nos casos

de Técnicos de Quartos, Cozinha e Primeiros Socorros, as instalações

da unidade estejam concluídas de forma a permitir a simulação

e a aprendizagem através da experiência. Este princípio pedagógico deve

também ser assegurado no caso do Gestor, em que o espaço vocacionado

para a recepção e acolhimento dos turistas da unidade deve estar concluído

e devidamente equipado.

Independentemente do cronograma formativo que venha a ser definido,

como forma a garantir o princípio da optimização dos tempos de formação

e dos recursos materiais e humanos envolvidos, sugere-se a adopção

de uma metodologia com funcionamento simultâneo, sempre que sejam

contempladas temáticas comuns a diferentes formações socioprofissionais.

79 Pela especificidade dos conteúdos,

a formação na área dos Primeiros

Socorros deve resultar de uma parceria

com o Instituto de Medicina Tropical. 

80 Estas acções decorrem das já

iniciadas, sendo desejável a continuidade

da colaboração de Hubert Lelotte,

podendo conciliar-se, para a abordagem

de temáticas específicas, a colaboração

do historiador Leopoldo Amado,

e de técnicos do IBAP.
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Este é o caso por exemplo do Português ou do Relacionamento Interpessoal,

que deverão ser assegurados em conjunto por grupos.

Quadro 6 - Proposta de Faseamento das Acções de Formação
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Gestão de Projectos Turísticos Locais

Organização e Serviços

Marketing e Vendas

Recepção e Reservas

Contabilidade Geral

Gestão de Aprovisionamentos

Manutenção e Equipamentos

Francês ou Inglês

Português

Relacionamento Interpessoal

Técnicas de Quartos e Áreas Comuns

Planeamento do trabalho e dos recursos

Divisão do trabalho e coordenação diária

Técnicas de Limpeza, Arrumação e Desinfecção

Limpeza de Áreas Comuns

Fiscalização

Português

Relacionamento Interpessoal

Técnicas de Cozinha

Higiene e segurança na cozinha

Preparação de refeições

Elaboração de um menu

Gestão de Aprovisionamentos

Português

Relacionamento Interpessoal

Técnicos de Primeiros Socorros

Causas de acidentes

Primeiros socorros

Protecções contra o frio e calor

Serviços de Saúde e cuidados primários

Condições sanitárias e de bem-estar

Português

Relacionamento Interpessoal

Técnicos de Informação Turística ou Ecoguia

Tipos de turistas, necessidades e interesses

Noções relevantes de História e Geografia

Conhecimentos gerais sobre a botânica e a fauna

Festas, Tradições, Costumes, Artesanato

Os Itinerários

Português

Francês ou Inglês

Relacionamento Interpessoal

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4



4.2. Limpeza de Lixos

A situação do lixo em áreas habitacionais, sejam urbanas ou rurais, sem

tratamento adequado, parece ser uma realidade impossível de solucionar

na totalidade tendo em conta os recursos disponíveis no âmbito

do Projecto U'Anan.

Contudo, a nível local podem ser prosseguidas algumas acções

e implementadas medidas promotoras de melhorias a longo prazo,

traduzindo-se na mudança de atitudes na relação estabelecida com o

ambiente. Esta é uma temática particularmente sensível para o turismo.

É recomendado que:

• sejam realizadas acções temáticas de sensibilização comunitária,

respeitando o princípio hierárquico de organização social de Regulado;

• a Associação Local “Amigos do Ambiente”, a Rádio Comunitária Lamparam

e as Escolas de Verificação Ambiental (EVA) de Iemberem e de Cadique

sejam totalmente envolvidas nas acções a promover, no sentido

da divulgação das iniciativas, da captação de apoios por parte das

comunidades e do estímulo à continuidade com base nos resultados

positivos alcançados;

• sejam prosseguidas acções comunitárias de limpeza de espaços comuns,

com recolha de lixos e tratamento consequente através de queimada,

envolvendo os grupos etários mais jovens e mobilizando os professores;

• seja possível realizar concursos e campeonatos de limpeza, com cabimento

a oferta de um prémio simbólico aos participantes ou distribuição

de pequenos objectos como canetas, lápis, bonés, camisolas, ou outros,

com inscrições dos logotipos do Projecto U'Anan;

• se mobilize a escola para a produção de cartazes pintados, alusivos

às vantagens de ter um ambiente cuidado e saudável, a expor em local

estrategicamente identificado;

• seja criado um sistema de tratamento de lixos resultantes do natural

funcionamento do Projecto, equacionando eventualmente a possibilidade

de realizar acções de formação sobre separação de resíduos sólidos

e reciclagem de materiais.

No que respeita às acções de separação de lixos e resíduos sólidos,

sugere-se a adopção de um conjunto de medidas no âmbito da unidade

e que podem ter efeitos de difusão para as comunidades residentes

no meio envolvente.

Numa fase inicial, e por ser de fácil implementação, a primeira acção que

promove a criação de um ambiente mais limpo e saudável, com benefício

do ponto de vista produtivo, é a separação de lixos orgânicos ou domésticos

associada ao desenvolvimento de processos de compostagem doméstica

e produção de biofertilizantes.

Estas são acções que requerem a adopção de procedimentos simples

e práticos, não pressupondo a realização de investimentos elevados81 por

exemplo em tecnologias, existindo já experiências de sucesso com

resultados certificados.
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Em paralelo, sugere-se que, por impossibilidade de um tratamento

sistemático e criterioso de outros resíduos sólidos não orgânicos, que têm

sido lançados para o ambiente indiscriminadamente, se proceda a uma

regular recolha e armazenamento, de forma a ser possível o posterior

tratamento por queimada.

Em função da disponibilidade de recursos e da possibilidade de recorrer

a medidas alternativas, sugere-se a prossecução de acções alternativas

para o tratamento de lixos, com separação e eventual reciclagem

de alguns materiais para reutilização. Estas acções implicam que, através

do desenvolvimento das actividades do Projecto, a atitude das comunidades

em relação ao ambiente seja promotora de preservação.

No que respeita à reciclagem de materiais, sugere-se o envolvimento

de grupos em idade escolar que, durante os tempos livres, possam aprender

técnicas adequadas de tratamento de papel e cartão, mas também

de plástico e latas. Desta forma, propõe-se a criação de oficinas ou ateliers

temáticos, que podem ser promovidos por Associações, tais como

a NEREA-Investiga82.

4.3. Preservação Ambiental e Conservacionismo

A preservação ambiental e a conservação da biodiversidade são dois dos

aspectos que definem e particularizam a filosofia do Projecto Ecoturístico

U'Anan.

Em certo sentido, a preservação em meio florestal tem sido efectivada

de forma espontânea por influência directa das características geográficas

e climatéricas da região. Contudo, a pressão exercida sobre os recursos

naturais, em resultado da continuada actividade humana, é evidenciada

pelos efeitos produzidos em alguns locais, com desflorestação, queimada

e alteração paisagística com substituição do manto vegetal. 

Dado que, a médio e a longo prazo, os prejuízos são elevados, pondo em

causa o equilíbrio do ecossistema, contribuindo para uma progressiva

transformação da Floresta Primária e ameaçando a continuidade

das espécies, este problema requer uma intervenção urgente através

da sensibilização comunitária e do envolvimento das populações locais

nas diferentes acções a implementar.

Além das acções de sensibilização comunitária, com tentativa

de identificação conjunta de alternativas viáveis para a subsistência

familiar, é importante pensar que um projecto turístico, independentemente

da sua natureza, pressupõe  planeamento e controle efectivo já que é,

por característica, um factor acrescido de pressão sobre os recursos,

o meio e as comunidades.

Assim, recomenda-se que:

• a concepção do alojamento se aproxime da tipologia conceptual

do “Hotel Verde”, incentivando o desenvolvimento das denominadas

práticas dos “3 R” evidenciando preocupação com o reaproveitamento

de recursos escassos como por exemplo a água doce, a reutilização

e a reciclagem de materiais, como forma a reduzir os desperdícios;
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• se promova a sensibilização do turista para a necessidade e para

as vantagens de um consumo racional de recursos escassos e esgotáveis

e para a adopção de comportamentos equilibrados, respeitadores

do ambiente e das diferenças culturais;

• seja criado um fundo de contribuição financeira destinado à conservação

de espécies locais, particularmente com estatuto de ameaçadas, como

o chimpanzé, definindo-se uma percentagem do valor total da estadia

por noite para acções de pesquisa e de aprofundamento dos conhecimentos

sobre os comportamentos e os hábitos animais, através do envolvimento

comunitário;

• seja estimulado o turismo científico, complementado pela recepção

e acolhimento de “voluntários”, recém-licenciados e com interesse em

realizar estágios, ou trabalhos de investigação, na área conservacionista

associada à pesquisa socioantropológica, à imagem da prática seguida

noutros países e com outras espécies (por exemplo, no caso da conservação

de tartarugas marinhas, o Tortuguero na Costa Rica, a Tamar no Brasil

ou a MARAPA em São Tomé e Príncipe), permitindo estabilizar a taxa

média de ocupação das unidades de alojamento ao longo do ano;

• todos os trabalho dos “voluntários” ambientalista e conservacionistas,

que associem os interesses académicos e profissionais à prática

do ecoturismo, que resultem em comunicações apresentadas em encontros

científicos e em artigos e outras publicações, refiram de forma clara

e explícita o nome do Projecto, dos parceiros e da instituição financiadora.

A realização e a apresentação destes trabalhos deve ser garantida por

um compromisso de envio dos materiais para as organizações

que constituem a PD.

4.4. Edição de Materiais

Face à indisponibilidade de informações de orientação para o viajante,

por inexistência de sistematizações e apresentações sob a forma de guia

turístico, assim como de prospectos e brochuras com representação

cartográfica, sugere-se a produção de um kit de materiais turísticos

de apoio ao Projecto, vocacionados para distribuição e divulgação. 

Com o objectivo de divulgar internamente o Projecto, mas também

de o promover a nível  internacional, uma parte dos materiais, tais como

brochuras, prospectos e cartazes, deverão ter circulação livre, com introdução

em operadores turísticos especializados no segmento ecológico

e de observação.

Contudo, dado que se espera rentabilizar as actividades promovidas,

outros materiais deverão ser susceptíveis de comercialização, revertendo

os lucros a favor do Projecto, como é o caso do guia turístico. Este tipo

de materiais deverá ser introduzido nas redes comerciais estrangeiras

e disponibilizado localmente sempre que o visitante o deseje adquirir.
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Com a tripla preocupação de prestar um serviço turístico adequado,

estimulando a visita responsável e consciente; de valorizar a região

de Tombali divulgando as especificidades naturais, culturais e históricas;

e de proporcionar o aprofundamento de conhecimentos, recomenda-se:

• a elaboração de um guia turístico sobre a região que sistematize

informações essenciais, sempre que possível com indicação dos contactos

associados, tais como: “como chegar”; “conselhos e utilidades”; “o que

fazer”; “principais ligações”; “alojamentos”; “restauração”; “lazer e animação”.

O guia deverá ser comercializado localmente mas também no exterior,

se produzido em papel e em CD, e disponibilizadas apenas algumas

das informações, com livre acesso, em página própria na Internet, sendo

importante a possibilidade de localmente e na sede do Projecto, dispor

de exemplares em papel para consulta e aquisição;

• a elaboração de pequenos dossiers contendo sugestões e recomendações,

com sinalética internacionalmente reconhecida e de fácil interpretação,

a disponibilizar na recepção e em todos os quartos, como forma

de incentivar a consulta. Esta metodologia reforça, por um lado, os cuidados

requeridos aquando das visitas como forma de reduzir os riscos pessoais

e do grupo e, por outro lado, sensibiliza para a necessidade de um consumo

racional e controlado de recursos, para a preservação ambiental e para

a conservação de espécies;

• todos os materiais disponibilizados nos quartos estejam integrados

em dossier fixo, por serem património do Projecto, havendo possibilidade,

se solicitado pelo turista, de aquisição de um CD com os conteúdos;

• a concepção e a produção de prospectos para divulgação a distribuir

pelas agências de viagens nacionais, e por operadores turísticos

internacionais seleccionados, bem como disponibilizados aos turistas

aquando da chegada;

• a concepção e publicação de uma página simples na Internet, podendo

considerar-se servidores gratuitos, apresentando conteúdos descritivos,

fotografias, tabela de preços e indicação de contactos para divulgação.

4.5. Funcionamento e Organização

O sucesso de qualquer iniciativa ecoturística depende de uma imagem

criada em função das potencialidades ambientais e culturais, dos serviços

oferecidos e prestados, da organização e do funcionamento. 

Tendo em consideração que a região é desprovida de serviços e que

o Projecto U'Anan é pioneiro e inovador do ponto de vista da dinamização

do ecoturismo, propõe-se a implementação de diferentes acções

interligadas, também com entidades parceiras como o IBAP e a UICN,

no sentido da criação e do reforço de uma imagem positiva.

Recomenda-se que:

• sejam organizados: um workshop em Lisboa, podendo coincidir

temporalmente com a realização da Bolsa de Turismo de Lisboa ou com

outro evento congénere; um seminário local de apresentação do produto

e de divulgação, com convite alargado aos operadores turísticos e agentes

de viagens, além de representantes dos órgãos da tutela;
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• numa primeira fase, a capacidade máxima de acolhimento não ultrapasse

as 20 (vinte) pessoas em simultâneo, sob pena da carga sobre o meio mas

principalmente sobre as comunidades locais, como Iemberem, ser excessiva.

O número máximo de visitantes prevê a deslocalização e a repartição

do grupo pelas diferentes actividades propostas, incluindo circuitos com

pernoita em Casas de Passagem;

• seja repensada a indumentária ou fardamento dos guias, guardas

comunitários e funcionários que, permitindo diferenciar os grupos profissionais,

deverá ter uma imagem comum para fácil identificação e referenciação

por parte do turista;

• as cores da roupa de trabalho dos guias e dos guardas comunitários sejam

tendencialmente escuras, prevendo camisola de manga curta e calças

compridas, cinto, meias de algodão, botas de “trekking” e chapéu de abas

de material pouco maleável;

• as roupas de todos os funcionários devem ser sempre guardadas em sala

própria, não devendo ser utilizadas para qualquer outro efeito;

• a proposta de cores para o fardamento é: verde escuro para guardas; azul

escuro para guias (para fácil identificação no decorrer das actividades em

meio florestal); tecidos locais com cores diferentes para técnicas de quarto

e de cozinha;

• durante o período de trabalho, os guias e os guardas estejam claramente

identificados com chapas indicativas com o nome e que disponham

de meios de orientação e de comunicação, por serem instrumentos

facilitadores do trabalho e factores de segurança para o grupo;

• sejam adquiridas seis bicicletas para a realização de algumas actividades

que requeiram deslocações de curta ou média distância por pistas florestais,

favorecendo a prática do cicloturismo, devendo ficar guardadas na sede

do Projecto em Iemberem;

• as placas indicativas de entrada e de saída dos matos, bem como dos

corredores de animais sejam pintadas e reabilitadas;

• a envolvência de todos os marcos históricos seja limpa e desmatada,

de forma a evidenciar os elementos patrimoniais de interesse histórico

e cultural, e preferencialmente pintadas com um único critério (branco com

rebordo azul ou amarelo, por exemplo) para imediata identificação;

• seja criada uma pequena loja na sede do Projecto em Iemberem para

venda de postais, artesanato, produtos da terra como mel, caju torrado,

mas também lembranças associadas à imagem do Projecto, como camisolas,

chapéus, canetas, blocos e artesanato;

• seja incentivada a confecção de outros produtos como doces de frutas

de época (laranja, manga, caju), aguardente de caju, e que na comercialização

estes produtos estejam identificados com o Projecto;

• seja reabilitada a Casa Ambiente e Cultura de Iemberem com exposição

e catalogação dos materiais de forma agradável para facilitação da visita,

e colocado um mapa da região de dimensões alargadas, com identificação

clara das tabancas de passagem, dos locais naturais com interesse turístico

e das localizações para reconstrução de percursos históricos;
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• sejam criadas pequenas fichas de sugestões, disponíveis nos quartos

e na recepção, que os turistas possam preencher com o objectivo de auscultar

as necessidades e as preocupações durante a estadia e assim promover uma

melhoria constante na prestação de serviços e no funcionamento do projecto;

• seja disponibilizado um pequeno questionário de avaliação dos serviços

prestados a todos os visitantes que se alojem e que realizem actividades,

permitindo identificar os pontos fortes e fracos e, de forma consequente,

proceder às adaptações que sejam necessárias.
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Mapa 4 - Identificação das Recomendações para o Sector de Bedanda



Mapa 5 - Identificação das Recomendações para o Sector de Cacine
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A. Planeamento da Missão

PERÍODO ACTIVIDADE LOCAL

9-13 Fevereiro 2007 Contactos Bissau

Entrevistas

Consulta de Documentos

Recolha de Dados

13-20 Fevereiro 2007 Visitas Tombali

Realização de Percursos

Contactos

Entrevistas

Observação

Prospecção

20-23 Fevereiro 2007 Recolha de Dados Bissau

Consulta de Documentos

Contactos

Entrevistas finais

B. Listagem das principais Entidades contactadas

INSTITUIÇÃO RESPONSÁVEL CONTACTADO

AD Tomane Camará

AD - Projecto U'Anan Director no sul, Abubacar Serra

Associação dos Empresários Assistente do Presidente, Ivandra
do Turismo Fumy

Hotel Mar Azul Responsável pela Restauração,
Sr. Pedro

IBAP Instituto da Biodiversidade Director, Alfredo Silva
e Áreas Protegidas

Ministério do Turismo Ministro, Conduto de Pina

Oásis Tours Sr. Julien

Rádio Lamparam Director, Malam Djaló

TAP Air Portugal Delegado para a Guiné-Bissau,
Eugénio Lopes Pereira

Pousada do Saltinho Gestor, Sr. Carlos

UICN - União Internacional Chefe de Missão, Nelson Dias
para a Conservação da Natureza
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C. Guião de Entrevista

P1 - Como caracteriza a actual oferta turística da Guiné-Bissau? 

P2 - Qual o tipo de turista que mais procura o país como destino?

P3 - O turismo na Guiné-Bissau depende da sazonalidade? Existe um

período do ano em que a prática turística seja mais propícia? E existe

alguma época em que seja inviável em algumas áreas regionais, por

exemplo no sul do país?

P4 - Quais são as principais potencialidades turísticas da Guiné-Bissau

por comparação com outros destinos? Estas características são comuns

a todo o território ou estão presentes apenas em algumas áreas geográficas?

Se sim, em quais?

P5 - Quais os principais factores que têm limitado, ou condicionado,

o desenvolvimento do turismo no país?

P6 - Considera que estes factores podem vir a ser condicionantes

do desenvolvimento do turismo na região de Tombali?

P7 - Que medidas têm sido adoptadas e implementadas de forma

a minimizar os efeitos resultantes destes factores constrangedores?

P8 - Que tipo de apoios é que o Estado tem concedido - ou prevê conceder

- aos empresários turísticos como incentivo ao desenvolvimento

do sector?

P9 - Qual a importância da região de Tombali para o desenvolvimento

do sector do Turismo na Guiné-Bissau?

P10 - Dadas as características da região de Tombali, do ponto de vista

ambiental e cultural, quais são os aspectos que evidenciaria como mais

importantes para a promoção turística da região?

P11 - Que acções considera ser necessário desenvolver para que

a Guiné-Bissau seja um destino turístico competitivo do ponto de vista

internacional?
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D. Percursos Efectuados

Mapa D1 - Identificação dos percursos efectuados no Sector de Bedanda
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Mapa D2 - Identificação dos percursos efectuados no Sector de Cacine
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E. Fotografias

Fotografia 1 - Estrada principal entre Quebo e Iemberem em terra batida

Fotografia 2 - Caminho Florestal nas Floresta de Cantanhez

Fotografia 3 - Trilho florestal de passagem de animais
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Fotografia 4 - Placa de marcação de Matos da Floresta de Cantanhez

Fotografia 5 - Estrutura portuária em cimento com pilares deteriorados

Fotografia 6 - Acesso ao rio de areia lodosa a requerer passadeira elevada de madeira
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Fotografia 7, 8 e 9 - Observação de Aves
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Fotografia 10 e 11 - Observação de Babuíno, ou macaco cão (“con”) em diferentes momentos

Fotografia 12 - Colobu em Iemberem
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Fotografia 13 e 14 - Colobus em Iemberem

Fotografia 15 - Ninhos de Chimpanzé
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Fotografia 16 - Ninhos de aves

Fotografia 17 - Porto de Cacine

Fotografia 18 - Chegada a Canamina
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Fotografia 19 - Paisagem de Mangal

Fotografia 20 - Vegetação de Mangal

Fotografia 21, 22 e 23 - Diversidade paisagística
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Fotografia 24 - Lumu
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Fotografia 25 - Mulher Nalu a fazer uma esteira

Fotografia 26 - Salifo Camará, Régulo de Cadique Nalu e Lautchandé

Fotografia 27 - Faudé Camará e Abdulai Camará, ex-combatente e ex-trabalhador na colónia
portuguesa
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Fotografia 28, 29 e 30 - Património histórico
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Fotografia 31 e 32 - Património histórico

Fotografia 33 e 34 - Local da realização do 1º Congresso do PAIGC em 1964
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Fotografia 35 e 36 - Placas de marcação de Corredores de Animais

95



Fotografia 37 - Construção da 1ª fase do Projecto em Iemberem

Fotografia 38 - Casa Ambiente e Cultura em Iemberem

Fotografia 39 - Bungalow em construção

Fotografia 21, 22 e 23 - Diversidade paisagística
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Fotografia 40 - Director do Projecto, Abubacar Serra, com Régulo Manuel Umaru Djaló

Fotografia 41 - Grupo de Guias e representantes da Associação Amigos do Ambiente

Fotografia 42 - Guias ecoturisticos
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F. Proposta de Planeamento de Formação

F1. Gestão de Projectos Turísticos Locais

Objectivos:

Adquirir conhecimentos que viabilizem a dinamização da unidade

e a gestão dos recursos financeiros, materiais e humanos.

Programa:

1. Organização e Serviços

2. Marketing e Vendas

3. Recepção e Reservas

4. Contabilidade Geral

5. Gestão de Aprovisionamentos

6. Manutenção e Equipamentos

7. Francês e/ou Inglês

8. Português

9. Relacionamento Interpessoal

Tema Nº Horas

Organização e Serviços 6

Marketing e Vendas 6

Recepção e Reservas 6

Contabilidade Geral 10

Gestão de Aprovisionamentos 8

Manutenção e Equipamentos 6

Francês ou Inglês 20

Português 20

Relacionamento Interpessoal 8

TOTAL 60
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F2. Técnicas de Quartos e de Áreas Comuns

Objectivos:

Aprender técnicas de limpeza, arrumação, desinfecção e fiscalização

nos quartos e áreas comuns.

Programa:

1. Planeamento do trabalho e dos recursos.

2. Divisão do trabalho e coordenação diária, as tarefas a realizar. Organização

Pessoal.

3. Técnicas de Limpeza, Arrumação e Desinfecção. Equipamentos e Produtos

de Limpeza e Desinfecção.

4. Limpeza de áreas Comuns

5. Fiscalização

6. Português

7. Relacionamento Interpessoal

Tema Nº Horas

Planeamento do trabalho e dos recursos. 2

Divisão do trabalho e coordenação diária, 4

as tarefas a realizar. Organização Pessoal.

Técnicas de Limpeza, Arrumação e Desinfecção. 6

Equipamentos e Produtos de Limpeza e Desinfecção.

Limpeza de áreas Comuns 2

Fiscalização 2

Português 20

Relacionamento Interpessoal 4

TOTAL 40
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F3. Técnicas de Cozinha

Objectivos:

Desempenhar correcta e eficazmente as funções técnicas de cozinha.

Programa:

1. Higiene e segurança na cozinha

2. Preparação de refeições (pequeno-almoço, almoço, jantar, pic-nics)

3. Elaboração de um menu

4. Gestão de Aprovisionamentos

5. Português

6. Relacionamento Interpessoal

Tema Nº Horas

Higiene e segurança na cozinha 4

Preparação de refeições 4

(pequeno-almoço, almoço, jantar, pic-nics)

Elaboração de um menu 4

Gestão de Aprovisionamentos 4

Português 20

Relacionamento Interpessoal 4

TOTAL 40
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F4. Técnicos de Primeiros Socorros

Objectivos:

Prevenir e saber agir em caso de acidente

Programa:

1. Causas de acidentes

2. Primeiros socorros: Hemorragias; Ferimentos; Queimaduras; Lesões

oculares; Fracturas de membros; Intoxicações

3. Protecções contra o frio e calor

4. Serviços de Saúde e cuidados primários

5. Condições sanitárias e de bem-estar

6. Português

7. Relacionamento Interpessoal

Tema Nº Horas

Causas de acidentes 1

Primeiros socorros: Hemorragias; Ferimentos;

Queimaduras; Lesões oculares;

Fracturas de membros; Intoxicações 6

Protecções contra o frio e calor 1

Serviços de Saúde e cuidados primários 4

Condições sanitárias e de bem-estar 4

Português 20

Relacionamento Interpessoal 4

TOTAL 40



F5. Técnico de Informação Turística ou Ecoguia

Objectivos:

Saber informar o Turista, conhecer os aspectos mais significativos da

História e Geografia, enumerar os diferentes itinerários e locais de interesse

turístico, descrever as actividades tradicionais

Programa:

1. Tipos de turistas, necessidades e interesses

2. Noções relevantes de História e Geografia

3. Conhecimentos gerais sobre a botânica e a fauna

4. Festas, Tradições, Costumes, Artesanato

5. Os Itinerários

6. Português

7. Francês ou Inglês

8. Relacionamento Interpessoal

Tema Nº Horas

Tipos de turistas, necessidades e interesses 2

Noções relevantes de História e Geografia 4

Conhecimentos gerais sobre a botânica e a fauna 4

Festas, Tradições, Costumes, Artesanato 2

Os Itinerários 4

Português 20

Francês ou Inglês 20

Relacionamento Interpessoal 4

TOTAL 60
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G. Proposta de Oficina ou Atelier de Reciclagem

Objectivos:

Entre outras possibilidades a definir e a acordar, na Oficina ou Atelier

de Reciclagem procura habilitar-se grupos previamente identificados

no seio das comunidades residentes no meio envolvente do Projecto para

os processos de transformação e de reciclagem de recursos através

da adopção de técnicas simples e artesanais.

O objectivo das Oficinas é a identificação de alternativas para o tratamento

de resíduos sólidos, reduzindo a pressão sobre o ambiente e valorizando

a reutilização de alguns materiais.

As Oficinas de Reciclagem funcionam com um carácter informal,

estimulando a criatividade através da valorização de princípios de cidadania

social e ambiental. Os objectos produzidos podem ser mostrados

e vendidos aos turistas.

Programa:

1. Resíduos, reciclagem e reutilização

2. Técnicas de Reciclagem de Papel

3. Esculturas em Papel

4. Construção de Brinquedos Naturais

5. Tecer a Natureza

6. Produção de Tintas

7. Sabões e Essências
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