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Sumário executivo
Esta avaliação tem como objeto a cooperação portuguesa com a Guiné-Bissau no
domínio da agricultura, desenvolvida através do Projeto de Apoio à Intensificação da
Produção Alimentar (PAIPA). O objetivo principal é construir uma Avaliação do projeto
com foco na sua metodologia de intervenção. Nesse sentido, analisamos as vias, as
ações praticadas e os recursos mobilizados para alcançar o objetivo central de promover
a transição da agricultura tradicional de base familiar na Guiné-Bissau para uma
agricultura de rendimento.
A Avaliação teve em conta as diferentes contribuições do nosso percurso
metodológico, desde a análise da documentação disponibilizada pelo Camões, I.P. ao
trabalho de campo realizado na Guiné-Bissau e ao conjunto de entrevistas efetuadas,
tanto em Portugal, como no terreno, incluindo técnicos e agentes da Cooperação
Portuguesa, informantes locais e beneficiários do PAIPA nas regiões em que decorre a
intervenção do projeto

O PAIPA e sua evolução (2008-2013)
O PAIPA tem como antecedente o projeto de assessoria residente ao Ministério da
Agricultura e Desenvolvimento Rural (MADR) da Guiné-Bissau, celebrado em 2007.
Aprovado em 2008, o projeto assumiu os objetivos da assessoria e procurou dar corpo
a um modelo de cooperação mais amplo e mais consistente, constituindo-se como um
projeto-piloto na área da agricultura e desenvolvimento rural.
Na sua primeira fase, que decorreu em 2008 e 2009, o PAIPA foi executado em duas
tabancas, tendo como objetivos principais o reforço da capacidade de produção, criação
de condições de resistência à insegurança alimentar, valorização das infraestruturas e
matérias-primas locais e o fornecimento de fatores de produção e de apoio e
aconselhamento. Em 2010, o PAIPA passou para uma nova fase de execução, transição
explicada pela necessidade de se iniciar um estádio experimental de transformação e
comercialização da produção. Nesta nova etapa, o projeto foi alargado a outras tabancas
da mesma região, mantendo os seus objetivos principais de apoio à intensificação da
produção e de criação de condições de resistência à insegurança alimentar, mas dando
6
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atenção a novas dimensões ligadas ao desenvolvimento rural e das comunidades, donde
a mudança de designação para Projeto de Apoio à Intensificação da Produção Alimentar
e Desenvolvimento Comunitário (PAIPA-DC). Em 2011, o projeto transitou para uma
terceira fase de execução, numa expansão para fora de região inicial, procurando
replicar a experiência noutras regiões carenciadas do país.
Em consequência do golpe de Estado de 2012, o PAIPA entrou numa quarta fase de
execução, que procurava criar as condições para uma saída progressiva da Cooperação
Portuguesa e para o reforço da ADRI para eventual replicação futura do projeto. Esta
nova fase, com uma duração prevista de agosto a dezembro de 2012, manteve os
principais objetivos e características do PAIPA, mas introduziu algumas adaptações
decorrentes do seu novo enquadramento. Mas o projeto foi sucessivamente renovado,
em 2013 e 2014, com a sua conclusão prevista para dezembro de 2015.

Conclusões da avaliação
1.

A Cooperação Portuguesa no quadro do PAIPA, Projeto de Apoio à Intensificação da

Produção Alimentar na Guiné-Bissau, desenvolvido desde 2008, é um projeto relevante
e tem contribuído para responder a muitos dos problemas e necessidades que se
colocam às tabancas alvo da intervenção.
2.

Para o sucesso de projeto muito contribuiu a metodologia de abordagem do PAIPA,

com características de lateralidade (abordagem parceira) e um importante grau de
informalidade e capacidade de acomodação de diversidades socioculturais. Esta
metodologia pode considerar-se de importância fundamental e muito adequada em
trabalhos de perfil particularista, uma vez que estes estimulam e facilitam o
envolvimento das comunidades nos processos de formação. Acresce o facto de
assentarem, regra geral, num modelo de transferência de conhecimentos a partir do
método learning by doing, que promove claramente a capacitação dos intervenientes.
3.

A metodologia de trabalhos desenvolvida pelo PAIPA criou as condições para a

capacitação, em vários domínios, das camponesas e camponeses envolvidos no projeto.
Este facto concorreu para um crescente empenhamento dos beneficiários, espelhada na
apropriação de saberes e competências de realização. Igualmente importante, é
também a utilização, sobretudo nas fases de trabalho mais experimental, de uma
7
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metodologia de trabalho em conjunto, que na prática conduz a um ambiente de coaprendizagem gerador de forte unidade.
4.

Não há dúvida de que a grande bandeira do PAIPA é a maquinaria, muito

especialmente o trator. A introdução de tecnologia parece ser de grande importância
no que concerne ao aumento da produção e ao alívio na execução de determinado tipo
de tarefas muito árduas. O trator é, claramente, a máquina mais disputada, pois que
auxilia grandemente na produção orizícola e de milho, culturas de extensão muito
consideradas em termos da alimentação, mas sobretudo no que respeita à sua
comercialização. As outras máquinas, a descascadora e o moinho de cereais, acabam
por ter menor visibilidade, ainda que a sua utilização seja um facto. O rendimento que
delas se retira é menos impressionante e menos óbvio do que aquele proporcionado
pelo trator, que se consubstancia, não apenas no aumento produção, mas também no
aumento das terras trabalhadas.
5.

A mudança a que se tem vindo a assistir no campo do desenvolvimento agrícola e

da produção, como efeito da implementação do PAIPA, já começou a dar resultados
visíveis, em especial nas tabancas onde a experiência é mais antiga, sendo que nas
outras também parece caminhar no melhor dos sentidos. Os atores entrevistados
relativamente a esta questão confirmaram, todos, a ideia de que presentemente se
produz mais, em quantidade e em diversidade, o que pode ser confirmado com as
estatísticas da produção agrícola publicados nos relatórios de missão dos agentes da
Cooperação Portuguesa. Os bons resultados, ao que se pode aferir, acabam por ter
consequências, quer ao nível do consumo, quer do rendimento.
6.

A execução do projeto implica o envolvimento dos vários segmentos de adultos da

população (homens, mulheres e jovens). No caso do PAIPA, dado o seu âmbito, não se
fez, e bem em nosso entender, distinção por género, entre quem pode e não pode ser
sócio do projeto. A prática de trabalhos tem demonstrado que homens e mulheres têm
vindo a ser capacitados e a assumir responsabilidades específicas. As próprias
comunidades fazem, naturalmente, uma divisão dos seus papéis e ambições segundo as
suas lógicas, tradição e, claramente, os saberes e interesses de parte a parte.
7.

O modelo institucional e de gestão do PAIPA sofreu sucessivos ajustamentos ao

longo do período de execução. Mas esses modelos pensados para o PAIPA acabaram por
8
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não ter correspondência prática. Na verdade, falhou o modelo em parceria com
organizações do Estado, devido à instabilidade que tem caracterizado a vida política
guineense, mas também falhou o modelo em parceria com uma organização nãogovernamental e por razões que não podem, também, ser dissociadas da vida política
do país. Mas as dificuldades na aplicação dos modelos não impediram que o PAIPA
tivesse alcançado bons resultados no domínio da produção agrícola e que tivesse
introduzido importantes fatores de mudança nas comunidades.
8.

Durante os primeiros anos de execução houve um esforço de financiamento de

equipamentos necessários para a intervenção na agricultura, permitindo a realização
dos objetivos principais do projeto. Contudo, o financiamento total do PAIPA mantevese praticamente ao mesmo nível, o que quer dizer que, em termos reais, houve uma
diminuição do orçamento do projeto. Isso coloca a necessidade, não só de uma revisão
do orçamento do PAIPA, como também de uma reavaliação do esforço orçamental para
as rubricas relacionadas com os objetivos principais do projeto. Por outro lado, essa
revisão orçamental não implicará um peso relevante no volume dos fluxos de ajuda
portuguesa dirigida para a Guiné-Bissau, na medida em que os valores orçamentais do
PAIPA não representaram mais do que 1,4% da totalidade da ajuda pública ao
desenvolvimento que Portugal concedeu à Guiné-Bissau durante o período em análise.
9.

Ao longo da sua experiência de execução, o PAIPA foi construindo com as

comunidades uma relação de proximidade e confiança de grande valor prático e
simbólico. Esse facto resulta de um forte respeito pelos referenciais culturais locais e da
opção por estratégias de trabalho em colaboração estreita com as populações. Na
realidade, o PAIPA soube construir um quadro de relações com os diversos atores no
terreno, que implica uma contínua e integrada auscultação das comunidades. Esse facto
é de considerável importância e valor em sociedades camponesas (com lógicas de
orientação ainda muito tradicionalistas), sendo reconhecido e apreciado por elas.

Recomendações
As recomendações assentam em dois grandes campos de questões, de níveis macro
e micro, relativas ao Projeto e aos desafios que se colocam à sua continuidade e
sustentabilidade. De um ponto de vista macro, as recomendações relacionam-se com o
9
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cenário de saída do PAIPA e com questões que se prendem com a ligação entre trabalho,
género e comunidade. Numa perspetiva micro, as recomendações relacionam-se com o
domínio das associações, nomeadamente, com a criação de novas associações e
alargamento do seu domínio de intervenção, com o sistema de novas adesões e com a
importância das quotizações.
1.

Estudar e planear com rigor e antecedência o processo de saída do PAIPA, para não

se pôr em risco os resultados entretanto alcançados e para evitar que se negligencie o
património de experiência que o PAIPA acumulou no trabalho com comunidades
camponesas.
2.

Pensar a criação de novas associações para permitir um maior alcance do projeto e

aliviar as poucas associações existentes da pressão da procura, cada vez mais sazonal,
por um número elevado de tabancas que pretendem aceder à maquinaria, em especial
ao trator, a preços muito convenientes.
3.

Fazer uma avaliação rigorosa de algumas das vulnerabilidades a que o PAIPA está

sujeito, para não comprometer o melhor andamento do projeto e pôr em risco a sua
própria manutenção.
4.

O PAIPA deve repensar o seu modelo institucional e de gestão, de forma a priorizar

a importância da sua relação direta com as associações e as comunidades e se
resguardar dos efeitos da instabilidade política recorrente no país.
5.

O PAIPA deve continuar a evitar uma separação formalizada de áreas de trabalho

para homens e para mulheres. As próprias comunidades fazem naturalmente essa
divisão segundo as suas lógicas, tradição e, claramente, os saberes e interesses de parte
a parte.
6.

A mudança está em curso e é observável uma cadeia de resultados que importa

reconhecer e fomentar no processo subsequente do PAIPA.
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Executive summary
This evaluation process is focused on the Portuguese development cooperation with
Guinea-Bissau and it mainly focuses in Projeto de Apoio à Intensificação da Produção
Alimentar1 (PAIPA), a project developed in the agriculture domain and designed to
support the increase of food production. The main objective is to build the project
evaluation with a focus on its methodology of intervention. In this sense, we analyze the
intervention approach, the activities, and the resources mobilized to achieve the main
objective of promoting the transition from a traditional farming, based on family
resources, into yield agriculture.
The evaluation took into account the different contributions of our methodological
approach, from the analysis of the documentation provided by Camões, I.P., the
fieldwork in Guinea-Bissau and a number of interviews conducted, both in Portugal and
in the field, which included technicians and agents of the Portuguese development
cooperation, local informants and beneficiaries of PAIPA in areas where the project has
been implemented.

The PAIPA and its evolution (2008-2013)
PAIPA has, as its antecedent, a resident assistance project on the Ministry of
Agriculture and Rural Development (MADR) of Guinea-Bissau, signed in 2007. Approved
in 2008, PAIPA was intended mainly to work as an advisory project and sought to
embody a model of cooperation wider and more consistent, constituting itself as a pilot
project in the area of agriculture and rural development.
In its first phase, held in 2008 and 2009, PAIPA was executed in two tabancas
(villages), having as main objectives the enhancement of production capacity, the
creation of conditions of resistance to food insecurity, the enhancement of local
infrastructures, the creation of conditions to provide production, and also counseling. In
2010, PAIPA passed to a new stage of implementation, transition explained by the need

1

Support Intensification of Food Production Project.
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to start an experimental stage processing and marketing of production. In this new
phase, the project was extended to other tabancas in the same region, while
maintaining its main objectives to support the intensification of production and creating
food insecurity conditions of resistance, but also paying attention to new dimensions
related to rural development and community, changing its name to Project Support
intensification of Food Production and Community Development (PAIPA-DC, in
Portuguese). In 2011, the project moved to a third implementation phase, an expansion
out of the initial region, seeking to replicate the experience in other poor regions of the
country.
As a result of the coup d’état in 2012, PAIPA entered into a fourth implementation
phase, which sought to create the conditions for the gradual exit of Portuguese
development cooperation and strengthening ADRI (the Guinean NGO partner) for
possible future replication of the project. This new phase was planned to last from
August to December 2012, and intended to maintain the main objectives and PAIPA
features, and adding some adjustments to the new environment. Subsequently the
project was renewed in 2013 and 2014, with completion scheduled for December 2015.

Conclusions
1.

PAIPA - Support for Food Production Intensification Project in Guinea-Bissau,

developed since 2008 in the framework of Portuguese Development Cooperation, is a
major project and has contributed to answer many of the problems and needs faced by
the target tabancas.
2.

For the success of the project we need to underline the importance of its

methodological approach (a truly partnership approach) and the high degree of
informality and capacity to accommodate socio-cultural diversity. This methodology can
be considered fundamental and very appropriate in particularistic work, since they
stimulate and facilitate the involvement of communities in development processes. Also
important is the chosen model of knowledge transfer (based on learning by doing
method methodology), which clearly promotes the training of local agents and
population.

12
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3.

The work methodology developed by PAIPA created the conditions for training

farmers (men and women) in various fields of the project. This contributed to a growing
commitment of the beneficiaries, mirrored in the appropriation of knowledge and
implementation skills. Equally important, it is also the use, especially in a more
experimental work phase, of a working together methodology, which in practice leads
to a strong drive-generator co-learning environment.
4.

The great flag of PAIPA is the machinery, especially the tractor. The introduction of

technology seems to be very important with respect to increased production and
alleviating the execution of certain very arduous tasks. The tractor is clearly the most
played machine because it greatly assists in rice production and maize crops extension,
very considered in terms of power, but especially with regard to their
commercialization. Other machines, namely the peeling and grain mill, end up having
lower visibility, although their use is a fact. The yield which withdraws them is less
obvious and less impressive than that provided by the tractor, which is embodied not
only in increased production, but also in the increase of land worked.
5.

Important changes have been witnessed in the field of agricultural development

and production, as effect of PAIPA implementation. There are quite visible results,
especially in the tabancas where the experience is older, but the experience also seems
to have good results in the new tabancas. Communities interviewed on this issue
confirmed the idea that presently they have means to produces more, in quantity and
diversity, which can be confirmed with the agricultural production statistics published
in the mission reports of the agents of the Portuguese Development Cooperation. The
good results, end up having consequences, both in terms of consumption or income.
6.

The implementation of the project has involved men, women and youngsters. In the

case of PAIPA, given its scope, it has not been done and well in our view, a gender
distinction between who can and cannot be a member of the project. Practice has shown
that men and women assume specific responsibilities. The communities make
themselves, of course, a division of their roles and ambitions according to their logics,
tradition, knowledge and interests.
7.

The institutional PAIPA model and management suffered successive adjustments

during the project’s implementation period. But these models failed. In fact, the
13
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partnership with state organizations failed because of the political instability that
characterizes life in Guinea-Bissau. It also failed the model in partnership with a nongovernmental organization for reasons that cannot be dissociated from the country's
politics landscape. Even though all these difficulties did not prevent the PAIPA from
achieving good results in the field of agricultural production and in the introduction of
important factors of change in communities.
8.

During the first years of PAIPA implementation, an effort was made to funding

equipment needed for intervention in agriculture, allowing the realization of the main
objectives of the project. However, the total financing of PAIPA remained practically at
the same level, which means that in real terms there was a decrease in the project
budget. This puts the need not only of a review of PAIPA budget, as well as a
reassessment of the fiscal effort for the items related to the main objectives of the
project. This budget review will not involve a significant weight in the volume of
Portuguese aid flows directed to Guinea-Bissau, once the budget of PAIPA do not
represents more than 1.4% of the total public aid development that Portugal has
granted Guinea-Bissau during this period.
9.

Throughout its implementation experience, PAIPA built a close relationship with the

communities (based on knowledge and trust) which is significant and of great practical
and symbolic value. This fact results from a strong respect for local cultural references
and the choice for work strategies in close collaboration with the people. In fact, PAIPA
was able to build a framework for relations with the various actors in the field, which
implies a continuous and integrated communication with the communities. Working
closely with the people is very important for peasant societies, which they recognize and
appreciate.

Recommendations
Recommendations are based on two major fields of issues, macro and micro levels,
relating to the Project and the challenges facing its continuity and sustainability. From a
macro point of view, the recommendations relate to the suspension of PAIPA and issues
concerning the link between labour, gender and community. On a micro level
perspective, the recommendations are related with the associations, in particular with
14
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the creation of new associations, and with the extension of their intervention areas, and
also with the system of involving new members as well as the importance of the
membership contributions.
1.

It´s important to study and accurately plan in advance, PAIPA´s suspension process,

in order not put at risk or even neglect the results already achieved, and the amount of
experience accumulated by PAIPA in working with rural communities.
2.

It is important to consider the creation of new associations in order to allow for a

greater scope of the project and alleviate the three existing associations from the
seasonal demand by a large number of tabancas, whose dwellers simply want to be able
to use machinery, especially the tractor, at very convenient prices.
3.

Make a meticulous assessment of the vulnerabilities that may affect PAIPA in order

not to compromise the best progress of the project or jeopardize its own maintenance.
4.

Rethink PAIPA’s institutional and management model in order to prioritize the

importance of its direct relationship with associations and communities and protect the
effects of recurrent political instability in the country.
5.

PAIPA’s should continue to avoid a formal separation of work areas for men and

women. The communities make themselves this division according to their logic and
tradition.
6.

The change is underway and a chain of results is observed that important to

recognize and promote the subsequent process of PAIPA.
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Introdução
O principal objetivo deste trabalho é o de construir uma Avaliação do Projeto
PAIPA, com foco na sua metodologia de intervenção. Nesse sentido, analisamos as vias,
as ações praticadas e os recursos mobilizados para alcançar o objetivo central de
promover a transição da agricultura tradicional de base familiar na Guiné-Bissau para
uma agricultura de rendimento. Os moldes em que realizamos a Avaliação consideram
o interesse em compreender os efeitos e o alcance da metodologia de intervenção do
PAIPA, pelo que são abordados os aspetos relativos à implementação, impactos e
possibilidades, a fim de se poder aferir sobre a sua coerência e eficácia.
Ao apreciar a metodologia e os recursos do PAIPA, a Avaliação deve ter em conta
o interesse da sua eventual integração no projeto de cooperação delegada da União
Europeia, daí a sua relevância.
A possibilidade da passagem de uma agricultura de base familiar para uma
agricultura de rendimento é a questão transversal a todas as tarefas previstas no plano
de trabalhos do PAIPA. Importa observar os resultados práticos, o conhecimento e as
aprendizagens gerados pela execução do projeto, com o intuito de se alcançar os níveis
mais ou menos concretos de acumulação (condensação, síntese) dos seus resultados. A
Avaliação foi desenhada com a intenção de explorar múltiplos ângulos, pelo que foram
considerados os documentos produzidos e os diferentes atores, desde os seus
promotores aos agentes envolvidos no PAIPA e que compõem o contexto de realização
do projeto: o Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, I.P., representado pelos seus
agentes de cooperação; as agências oficiais da Guiné-Bissau; os beneficiários diretos dos
projetos; as autoridades locais e as organizações que também intervêm nas regiões
alcançadas pelo PAIPA.
Tendo

sido

disponibilizada

a

documentação

relativa

aos

trabalhos

implementados no âmbito do PAIPA, a equipa pré-identificou parte das matérias em
avaliação e pôde aferir sobre: as diversas atividades programadas para o PAIPA; os
recursos envolvidos e instrumentos utilizados; os problemas, ameaças e soluções
encontradas; os imprevistos e as respostas aos mesmos, bem como a sua adequação às
solicitações.
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O processo de Avaliação prevê a realização de tarefas que, por um lado, visam
aferir de forma objetiva e prática as questões relacionadas com a produção, a
comercialização e os rendimentos, uma vez que, no seu aspeto nuclear, o PAIPA conjuga
uma intervenção nos campos da produção, da mecanização agrícola, da formação, das
dinâmicas comerciais e do associativismo, e paralelamente a realização de tarefas que
devem permitir o conhecimento das práticas, dinâmicas e efeitos do projeto nas
tabancas, de modo a avaliar a sua articulação com as condições reais de existência das
pessoas, a complexidade de cada realidade (cultural, divisão social, etc.), as
especificidades dos destinatários, assim como com as potencialidades e oportunidades
dos contextos.
O processo de Avaliação decorreu em três fases distintas: a fase documental, o
trabalho de campo realizado na Guiné-Bissau e a elaboração do relatório final da
Avaliação.
O trabalho de campo permitiu o contacto direto com as condições locais de
funcionamento do PAIPA, de que resultou um conhecimento rico e diversificado de
múltiplas dimensões do modo como o projeto funciona no terreno. No essencial, as
informações recolhidas permitem compreender as características do PAIPA ao nível da
metodologia de intervenção e da adequação dessas metodologias às necessidades das
tabancas alvo da intervenção; o funcionamento das associações de agricultores e de
mulheres; os efeitos do projeto ao nível da produção, nomeadamente, do aumento da
produção, introdução de novas espécies agrícolas, mudança de uma produção de
subsistência para uma produção de rendimento e da segurança alimentar; os efeitos do
projeto no que concerne à transferência de conhecimentos formativos; e os impactos
do PAIPA no tocante à indução de mudanças no domínio das relações de género (no
campo das relações sociais, de produção, apropriação de valores de autonomia).
Concluído o trabalho de campo, a equipa de avaliação procedeu a um exame e
uma discussão exaustiva de todas as dimensões de funcionamento local do PAIPA. Este
Relatório Final traduz, por isso, os resultados do processo de avaliação, incluindo
capítulos sobre o PAIPA e seu enquadramento e evolução entre 2008 e 2013 (capítulo
1), metodologia de avaliação (capítulo 2), análise SWOT da intervenção do PAIPA
(capítulo 3), as respostas às questões de avaliação sobre a execução do projeto (capítulo
4) e as conclusões e recomendações, onde se sumariam os principais resultados do
17
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projeto e se apresenta um conjunto de recomendações a seguir numa eventual
reformulação do PAIPA.
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1. O PAIPA: enquadramento e evolução (2008-2014)
O Projeto de Apoio à Intensificação da Produção Alimentar na Guiné-Bissau (PAIPA)
foi submetido ao Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento (IPAD) pelo
Ministério de Desenvolvimento Rural da Guiné-Bissau, em 2008, como um projetopiloto que deveria ser executado num período de 16 meses e aplicado nas tabancas de
Sucutô e Djana, situadas a cerca de 10 km da cidade de Bafatá. O conjunto da
documentação recebida pela equipa de Avaliação contém vários tipos de fontes, entre
as quais informações de serviço, documentos de projeto, quadros lógicos, notas
internas, orçamentos, relatórios (de progresso, missão, ponto de situação e outros),
protocolos, memorandos e minutas. Para uma melhor análise do conjunto da
documentação, classificámos os documentos em quatro grupos: i) documentos sobre o
PAIPA; ii) documentos relativos aos orçamentos e execuções orçamentais; iii) relatórios
de acompanhamento do projeto; e iv) documentos contratuais.
Com base nesta classificação do fundo documental, a equipa de Avaliação analisou
mais em pormenor cada um dos quatro grupos de documentos, dando relevo ao
conhecimento do PAIPA e da sua evolução, ao quadro institucional estabelecido, aos
atores e suas responsabilidades, aos resultados esperados do funcionamento do
projeto, bem como aos custos orçamentais e sua execução. São aqui relevantes as
análises da evolução dos objetivos gerais e específicos, dos pressupostos das
intervenções, das condições internas e das condicionantes externas da execução do
projeto. Os quadros lógicos construídos, enquanto elementos de síntese das
interligações e relações de causalidade previstas nas diferentes formulações do projeto,
constituíram um instrumento objetivo importante no processo da Avaliação.

1.1 O projeto e sua evolução
O primeiro resultado da análise das fontes documentais primárias é a identificação
do projeto PAIPA, de uma forma compreensiva, acompanhando a sua primeira
formulação (2008), a segunda fase (2010), a expansão do projeto, numa terceira fase,
para novos polos regionais de intervenção (2011) e uma quarta fase, em que a situação
política da Guiné-Bissau determinou que o Camões, I.P. substituísse o Ministério da
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Agricultura e Desenvolvimento Rural daquele país como promotor do PAIPA. Esta
análise assenta, essencialmente, nas Informações de Serviço, Documentos de Projeto,
Quadros Lógicos e algumas Notas Internas de serviços da Secretaria de Estado dos
Negócios Estrangeiros e Cooperação (SENEC).
O PAIPA tem como antecedente o projeto de assessoria residente ao Ministério da
Agricultura e Desenvolvimento Rural (MADR) da Guiné-Bissau, celebrado em 2007, e
que contou com a cooperação do técnico especialista António Côrte-Real, cujas
atribuições principais eram de aconselhar a diversificação da agricultura, com vista à
redução dos tempos de pousio e enriquecimento dos solos, bem como promover a
introdução de plantas agrícolas não tradicionais no país2. O PAIPA, aprovado em 2008,
assumiu os objetivos da assessoria e procurou dar corpo a um modelo de cooperação
mais amplo e mais consistente, constituindo-se como um projeto-piloto que tinha em
vista: i) demonstrar que a prática da agricultura era possível ao longo de todo o ano; ii)
criar campos de demonstração e de formação dos agricultores; iii) lançar as bases de
uma agricultura semi-inclusiva e moderna; e iv) fornecer fatores de produção aos
beneficiários3.
Na sua primeira fase, que decorreu em 2008 e 2009, o PAIPA foi executado nas duas
tabancas referidas acima, tendo como beneficiárias diretas as associações de Cafo, em
Sucutô, e Sabu-nhima, em Djana, com 167 mulheres e 66 homens, num total de 233
pessoas, mas beneficiando indiretamente cerca de 635 pessoas de 10 tabancass
próximas. Os objetivos então estabelecidos eram o reforço da capacidade de produção
nas tabancas, criação de condições de resistência à insegurança alimentar, realização de
ações de demonstração, valorização das infraestruturas e matérias-primas locais e,
ainda, o fornecimento de fatores de produção e de apoio e aconselhamento. De acordo
com os objetivos estabelecidos, o projeto previa um conjunto de atividades integradas,
tais como: i) recuperação de terras e de culturas (sequeiro, produção hortícola,
sementes de arroz e hortícolas, etc.), melhoramentos na gestão da água e criação de
campos de produção de sementes; ii) formação dos agricultores (técnicas agrícolas
modernas, integração pecuária e agrícola, multiplicação de sementes, etc.) e

2 IPAD (2008), Informação de Serviço Nº 637/CGI/2008, p. 2.
3 IPAD (2008), Informação de Serviço Nº 1846/CGI/2008, p. 2. MDR (2008), PAIPA, p. 2.
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administração de seminários de formação agrícola; iii) introdução de tecnologias
modernas simples e adaptáveis às condições dos camponeses, desenvolver
demonstrações de mecanização e apoiar a transferência de tecnologia; e iv)
fornecimento de fatores de produção, como sementes melhoradas e adubos orgânicos
naturais.
Em 2010, o PAIPA passou para uma nova fase de execução, transição explicada pela
necessidade de se iniciar um estádio experimental de transformação e comercialização
da produção4, mas também como consequência dos resultados obtidos durante a
primeira fase e que motivaram o interesse de 10 novas tabancas que nunca tinham
beneficiado de qualquer assistência5. Nesta nova etapa, o projeto foi alargado a outras
tabancas da mesma região, mantendo os seus objetivos principais de apoio à
intensificação da produção e de criação de condições de resistência a insegurança
alimentar, mas dando atenção a novas dimensões ligadas ao desenvolvimento rural e
das comunidades, donde a mudança de designação para Projeto de Apoio à
Intensificação da Produção Alimentar e Desenvolvimento Comunitário (PAIPA-DC).
Pretendia-se, no novo quadro de cooperação, realizar um conjunto de cinco objetivos
específicos, apoiando: i) o desenvolvimento de capacidades das associações de
agricultores; ii) a intensificação e diversificação da produção alimentar e de rendimento;
iii) o desenvolvimento da capacidade de processamento agrícola e de apoio à
comercialização da produção; iv) a educação para a alimentação e saúde e a promoção
de outras oportunidades de desenvolvimento sociocomunitário; e v) a criação de
capacidades nacionais para replicação da metodologia do Projeto no desenvolvimento
rural. O novo PAIPA-DC passou a assumir explicitamente o objetivo de melhoria das
condições de vida das populações, em particular das mulheres, procurando facilitar o
seu acesso aos serviços e infraestruturas socioeconómicas6.
Em 2011, o PAIPA transitou para uma terceira fase de execução, numa expansão
para fora de região inicial, procurando replicar a experiência noutras regiões carenciadas
do país e inscritas no Documento de Estratégia Nacional de Redução da Pobreza

4 IPAD (2009). Informação de Serviço Nº 1542/CGI/2009, p. 2
5 IPAD (2010). Projeto de Apoio à Intensificação de Produção Alimentar e Desenvolvimento Comunitário. Documento
de Projeto, p. 5.
6 IPAD (2010). Informação de Serviço Nº 1259/CGI/2010, pp. 4-5.
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(DENARP) como prioridades de segurança alimentar e desenvolvimento rural. Para o
efeito, o MADR selecionou as regiões de Biombo/Quinhamel, Oio e Gabu que, pelos seus
potenciais de produção agropecuária e proximidade de cursos de água, podiam ser
aproveitadas através de melhor ordenamento hidroagrícola7. A região de
Biombo/Quinhamel apresentava, ainda, a vantagem da sua localização, muito próxima
de Bissau, o que permitiria maior visibilidade e acesso às atividades do PAIPA por outros
parceiros e doadores com atividades sediadas em Bissau. Neste estádio de expansão, o
projeto manteve os mesmos objetivos da segunda fase para a região de Bafatá, mas
apenas considerou os objetivos iniciais do PAIPA para as novas regiões, nomeadamente,
a intensificação e diversificação da produção alimentar e de rendimento, orientada
principalmente para a segurança alimentar, e o desenvolvimento de capacidades das
associações de agricultores8.
Em março de 2012, a Informação de Serviço nº 405 do IPAD considerava que tinham
sido superados os resultados esperados nas tabancas da região de Bafatá, mas que a
execução de subsídios ao MADR estava atrasada, quer nos investimentos para melhoria
dos processos de comercialização, quer nos investimentos de produção nas regiões de
Biombo, Oio e Gabu. Perante o pedido de autorização do MADR para execução dos
investimentos em atraso e proposta de continuação do PAIPA em 2012, aquela
Informação de Serviço propunha a realização dos investimentos e a continuação do
projeto, incluindo a renovação do contrato do técnico de cooperação do IPAD9.
Contudo, uma nota interna do Gabinete do Secretário de Estado dos Negócios
Estrangeiros e Cooperação (GSENEC), de 30 de abril, informava que, nas “presentes
circunstâncias”, o projeto deveria ser suspenso, não havendo lugar à afetação de verbas
correspondentes10. Na sequência dessa nota, uma reação do IPAD, de 3 de maio,
colocava um conjunto de pontos importantes para uma “informação técnica
ponderada” e chamava a atenção para os interesses da Cooperação Portuguesa e para
o facto de que, em situações de crise, não era prática dos doadores retirar, mas antes

7 IPAD (2011). Informação de Serviço Nº IPAD-I/2011/2958, p. 6.
8 Idem, p. 3
9 IPAD (2012), Informação de Serviço Nº IPAD-I/2012/405, 16 de março.
10 GSENEC (2012), Nota Interna 490, de 30 de abril de 2012. Embora sem referência expressa, podemos depreender
que as “presentes circunstâncias” se referem ao golpe de Estado de 12 de abril de 2012 na Guiné-Bissau e à situação
confusa que se lhe seguiu.
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reforçar os seus apoios diretos aos setores sociais e de segurança alimentar. Neste
sentido, o IPAD sugeria que fosse considerada a “suspensão faseada do PAIPA”,
incluindo uma fase de transição que permitisse uma “saída ordenada”, de forma que se
pudesse concluir alguns processos necessários para a consolidação dos resultados do
projeto11.
O PAIPA não foi suspenso, mas sim objeto de uma revisão de estratégia. A
Informação de Serviço nº 2371 do IPAD, de 4 de junho, retomou os argumentos da sua
nota de 3 de maio e apresentou uma proposta de continuação do projeto, de forma a
preparar uma suspensão por etapas, através de processos de transferência de
capacidades que permitissem uma saída planeada e capaz de garantir a consolidação de
alguns dos resultados alcançados com a execução do PAIPA. A proposta reconhecia que
o projeto não podia prosseguir junto do MADR, mas que existiam condições técnicas
para continuar o apoio às associações de agricultores, apoio que podia prosseguir com
os recursos técnicos da Associação para o Desenvolvimento Rural Integrado (ADRI),
organização não-governamental guineense que tinha acompanhado a execução do
PAIPA. Assim, o IPAD defendia a necessidade de reforçar a participação e capacitação
da ADRI, com vista à sua preparação para um cenário de saída eventual da Cooperação
Portuguesa12. A Informação de Serviço nº 3152, de 25 de julho, propunha um conjunto
de alterações para adequar o projeto às novas condições políticas que se vivia na GuinéBissau, nomeadamente: i) a revisão da entidade proponente, devendo o Camões, I.P.
substituir o MADR; ii) a suspensão de todas as atividades de desenvolvimento de
capacidades no MADR; e iii) o reforço das atividades de apoio à ADRI, preparando-a para
assumir progressivamente a coordenação do projeto e a sua replicação no terreno13.
A continuidade do projeto foi assumida oficialmente pelo Secretário de Estado
através do despacho favorável da IS nº 3152, a 27 de agosto. O novo enquadramento do
PAIPA foi estabelecido pelo Ofício nº 842 do Gabinete do Secretário de Estado, que
reconheceu as propostas que o IPAD tinha formulado naquela informação de serviço e,
assim, determinou a reafectação orçamental e a autorização de contratação de um

11 IPAD (2012). Nota IPAD – S/2012/2438, de 3 de maio.
12 IPAD (2012), Informação de Serviço Nº IPAD-I/2012/2371, 4 de junho.
13 IPAD (2012). Informação de Serviço Nº IPAD-I/2012/3152, 25 de julho.
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técnico por um período de cinco meses14. O PAIPA entrava numa quarta fase de
execução, que procurava criar as condições para uma saída progressiva da Cooperação
Portuguesa e para o reforço da ADRI para eventual replicação futura do projeto. Esta
nova fase, com uma duração prevista de agosto a dezembro de 2012, mantinha os
principais objetivos e características do PAIPA, mas introduzia algumas adaptações
decorrentes do seu novo enquadramento. Mas o projeto foi sucessivamente renovado,
em 2013 e 2014, com a sua conclusão prevista para dezembro de 2015.

Quadro 1.1: Objetivos específicos do PAIPA, 2010-2014
2010
1. Desenvolvimento de
capacidades em Associações de
agricultores de Bafatá.
2. Intensificação e diversificação
da produção alimentar e de
rendimento.

2013

2014

1. Desenvolver capacidades em
associações de agricultores para
intensificar a produção alimentar e
reforçar e diversificar a orientação
para a produção de rendimento

1. Desenvolver capacidades em
associações de agricultores para
intensificar a produção alimentar e
reforçar o envolvimento das
mulheres na produção de
rendimento

2. Educação para a nutrição e
saúde e promoção de outras
oportunidades de
desenvolvimento sociocomunitário

2. Promover outras
oportunidades de
desenvolvimento social integrado
nas tabancas de intervenção

3. Desenvolvimento do
agroprocessamento e apoio à
comercialização da produção.
4. Educação para a alimentação e
saúde e promoção de outras
oportunidades de
desenvolvimento
sociocomunitário.
5. Criação de capacidades
nacionais para replicação da
metodologia do Projeto no
desenvolvimento rural.
Fontes: IPAD e Camões, I.P., Quadros Lógicos de 2010, 2013 e 2014.

Desde 2013, os objetivos específicos referidos atrás foram redefinidos, passando a
incluir duas dimensões principais, como se apresenta no Quadro 1.1 acima. Em 2014,
esses dois objetivos foram retomados, embora com alguns ajustamentos na sua
formulação, nomeadamente, a consideração do envolvimento das mulheres na

14 GSENEC (2012). Ofício GSENEC E17G/242 nº 842, de 22 de agosto.
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produção de rendimento (objetivo 1) e a reorientação da ação futura no sentido da
promoção de outras oportunidades de desenvolvimento social integrado nas tabancas
(objetivo 2). Estas modificações parecem refletir a perceção dos progressos
efetivamente realizados (resultados importantes na produção agrícola, na capacitação
das associações e no envolvimento das mulheres), mas também a necessidade que o
PAIPA tem de ir para além dos domínios da atividade agrícola, procurando avançar no
sentido de ações que ajudem a promover o desenvolvimento social integrado das
comunidades alvo de intervenção.

1.2 O contexto da execução do PAIPA
A Guiné-Bissau é um país altamente dependente de uma agricultura tradicional de
subsistência e da exportação da castanha de caju. As principais fontes de rendimento e
meios de subsistência das famílias provêm, prioritariamente, do caju, tubérculos e
cereais.
Em 2014, o setor primário teve uma contribuição de 49,3% para o PIB,
representando a agricultura de subsistência 22,9% e o cultivo da castanha de caju 9,1%
do PIB. Esta foi responsável por 87,7% do total das exportações em 2013, com 80% da
população dependente do seu comércio15. O facto de ser um país pouco urbanizado
(30% em 2011, segundo o Banco Mundial16) e com uma densidade populacional
relativamente baixa no conjunto do território, determina que a sua estrutura
socioeconómica se caracterize pela dispersão de um elevado número de tabancas de
dimensão variada, por todo o território, onde grande parte da população usufrui
diretamente da possibilidade de uso agrícola da terra (Banco Mundial, 2006)17. Trata-se,
assim, de uma população maioritariamente composta por camponeses.18

15 African Economic Outlook, 2015.
16 World Bank, World Data Bank. Disponível em: http://data.worldbank.org/data-catalog/world-developmentindicators
17 A questão da propriedade da terra é complexa, uma vez que o regime fundiário formal afirma a propriedade
pública de toda a terra, mesmo que sujeita à possibilidade de concessão por um período máximo de 99 anos,
enquanto o regime fundiário consuetudinário exibe variações regionais mas, de uma forma geral, não prevê a
possibilidade de transmissão comercial da propriedade.
18 Alexandre Abreu, «Migração e diferenciação de classes na Guiné-Bissau rural», E-cadernos CES, 15/2012 [Online]
(disponível em http://eces.revues.org/955).
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Esta situação de dependência de uma agricultura tradicional, condicionada por
fatores climáticos, e da monocultura de caju, com a sua exportação exposta às
flutuações internacionais de preço, deixa a população muito vulnerável. A deterioração
da segurança alimentar das famílias rurais deve-se, muitas vezes, a estes fatores
estruturais ou crónicos da economia guineense19. Segundo o Índice de Desenvolvimento
Humano de 2014, 48,9% da população guineense vive com menos de 1,25 dólares por
dia. Entre 2004 e 2006, 31% da população encontrava-se em situação de desnutrição
(20% em 1990-92), sobretudo os grupos mais vulneráveis: crianças, mulheres grávidas,
pequenos agricultores e famílias chefiadas por mulheres. As zonas rurais são as mais
afetadas por esta situação, nomeadamente, Quinara, Bolama, Oio, Biombo e Cacheu.
A Guiné-Bissau ocupa o fundo da tabela do Índice de Compromisso para Reduzir a
Fome e a Má Nutrição20. De acordo com o relatório de 2014, “a Guiné-Bissau fez alguns
progressos em quatro indicadores, incluindo a coordenação entre diferentes parceiros
e no direito constitucional à alimentação”, porém, não são ainda suficientes para fazer
face aos problemas de insegurança alimentar e de má nutrição. O desenvolvimento da
agricultura é, desta forma, fundamental para garantir a segurança alimentar na GuinéBissau e para sustentar o desenvolvimento do país. A formulação inicial do projeto
PAIPA assentava numa estratégia nacional do país para tentar resolver alguns dos
problemas que limitam a prática da horticultura a cerca de 3-4 meses por ano: ausência
de sementes adaptáveis ao período chuvoso e de tecnologias apropriadas, bem como
incapacidade técnica e financeira para introduzir inovações e tecnologias modernas21.
Embora a agricultura não seja um setor prioritário da Cooperação Portuguesa com
a Guiné-Bissau (PIC 2008-10)22, o PAIPA foi aceite para cofinanciamento pelo IPAD. A sua
aprovação foi justificada pela sua orientação para a segurança alimentar, como
dimensão necessária da construção da segurança em sentido lato e complementar da
intervenção da Cooperação Portuguesa nos setores da justiça, segurança interna e
defesa. O projeto é, igualmente, coerente com as prioridades presentes no documento

19 “Avaliação Rápida da Segurança Alimentar (ARSA)”, Programa Alimentar Mundial, junho de 2013.
20 Lintelo Dolf J.H. and Lakshman, Rajith W.D. The Hunger and Nutrition Commitment Index (HANCI 2014). Measuring
the Political Commitment to Reduce Hunger and Undernutrition in Developing Countries. Institute of Development
Studies, September 2015.
21 MDR (2008), PAIPA – Projeto de Apoio à Intensificação da Produção Alimentar, p. 2.
22 IPAD (2009). Relatório de Missão, 23 de novembro.
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Uma Visão Estratégica para Cooperação Portuguesa23, de apoio à boa governação e
desenvolvimento sociocomunitário24, uma vez que a sua coordenação é assumida por
uma entidade local e porque beneficia pequenas associações de agricultores em zonas
vulneráveis. O PAIPA prossegue ainda os objetivos do Documento de Estratégia Nacional
para a Redução da Pobreza (DENARP) para 2007-2010, principalmente no seu eixo sobre
desenvolvimento institucional, nomeadamente, através da boa governação e da
participação dos cidadãos na luta contra a pobreza, e no eixo sobre aceleração do
crescimento económico, com especial ênfase no desenvolvimento do setor privado e na
agroindústria, pecuária, pesca e turismo.
Em 2010, consciente de todos os constrangimentos existentes no setor agrícola, o
Governo centrou a sua ação na valorização das suas potencialidades para o crescimento
económico e na contribuição para a redução da pobreza, elaborando um Programa
Nacional de Investimento Agrícola (PNIA), onde foca a atenção no reforço da capacidade
produtiva de toda a população rural, incluindo as mulheres. Os investimentos
prioritários foram direcionados para: i) produção de castanha de caju e arroz; ii)
pecuária, devido à sua estreita relação com a redução da pobreza e segurança alimentar;
iii) produção de manga, como exemplo de uma cultura com forte potencial para a
diversificação das exportações; iv) horticultura, devido à sua relação com a redução da
pobreza, autoemprego (sobretudo para as mulheres) e a segurança alimentar; v) pesca,
dado o seu potencial; vi) desenvolvimento dos serviços financeiros; e vii) reforço dos
serviços de apoio e aconselhamento em todos os subsetores. Este programa, inserido
no DENARP II (2011-2015), bem como a Carta da Política Agrária e seu Plano de Ação
(atualizada em 2002) e o Programa Nacional de Segurança Alimentar (PNSA, 2008)
constituíram as bases de referência para a expansão do PAIPA nas fases que se seguiram
ao seu lançamento.

23 Disponível em: http://d3f5055r2rwsy1.cloudfront.net/images/cooperacao/visao_estrategica_para_cp.pdf
24 Combater a subnutrição e melhorar a dieta alimentar de comunidades muito carenciadas, através da distribuição
de bens alimentares, da dinamização de campanhas e ações de sensibilização, mas também do incentivo à produção
de determinadas culturas agrícolas.
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1.3 O quadro institucional e o modelo de gestão
O modelo institucional e de gestão evoluiu acompanhando a expansão do PAIPA nas
suas diferentes fases. Inicialmente, a execução do projeto implicava uma interação entre
os beneficiários, a ADRI, enquanto fornecedor de assistência técnica, e o IPAD, através
do seu Agente de Cooperação.
Os beneficiários diretos do projeto25 deveriam participar com o seu trabalho,
garantir os espaços necessários para a execução das ações programadas e participar
nelas, bem como contribuir financeiramente sempre que possível. Além disso, essas
organizações deveriam constituir um Fundo, onde seriam depositados os recursos
financeiros provenientes do pagamento simbólico dos pequenos materiais recebidos e
que, também, deveria servir para a criação de um sistema de poupança e crédito local.
O Fundo deveria ser movimentado com três assinaturas de pessoas escolhidas pelos
beneficiários, sendo duas delas obrigatoriamente de duas mulheres. A ADRI tinha uma
função essencialmente técnica, devendo garantir: i) a utilização adequada dos recursos
e o sucesso do projeto; ii) a disponibilidade de quadros técnicos especializados de
reconhecida competência; e iii) a supervisão e elaboração periódica de relatórios
técnicos e de execução do projeto. Além disso, era da responsabilidade da ADRI o
enquadramento técnico e a formação adequada dos beneficiários, bem como a
produção de um plano de campanha agrícola, em concertação com as associações,
definindo os níveis de rendimentos a serem alcançados e os resultados a serem
conseguidos. Ao IPAD, enquanto entidade financiadora, cabia a disponibilização
atempada dos recursos contratados, mas também intervir no terreno através do seu
Agente de Cooperação26.
A gestão do PAIPA era da responsabilidade conjunta do Diretor do Gabinete de
Planeamento Agrícola (GAPLA) e do Agente de Cooperação do IPAD, que deveriam
promover reuniões técnicas trimestrais com os principais beneficiários do projeto,
receber os relatórios de seguimento e avaliação, bem como promover a avaliação de
meio-termo e o relatório final produzido no fim do período de execução. A ADRI e o

25 As associações de Cafo, em Sucutô, e de Sabu-nhima, em Djana.
26 MDR (2008), PAIPA – Projeto de Apoio à Intensificação da Produção Alimentar, setembro.
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Agente de Cooperação fariam o seguimento do projeto no terreno, com base em visitas
periódicas, e deveriam produzir os relatórios de seguimento e avaliação para submissão
ao GAPLA e ao IPAD. Este também podia realizar missões de supervisão e avaliar os
relatórios trimestrais que lhe fossem enviados.
O alargamento do âmbito do PAIPA na sua segunda fase de execução teve
implicações necessárias no modelo institucional e de gestão do projeto27. Do ponto de
vista da coordenação, foi criada junto do MADR uma Unidade de Gestão, coordenada
pelo Diretor do GAPLA e com funções, tanto ao nível da coordenação, como ao nível do
acompanhamento da execução no terreno. A nova Unidade de Gestão deveria garantir:
i) a boa execução do projeto e a utilização adequada dos recursos postos à disposição
dos beneficiários; ii) a supervisão e elaboração periódica de relatórios técnicos e de
execução do projeto; iii) a capacidade de replicação das metodologias do projeto pelo
MADR, para expansão da intervenção noutras regiões. A coordenação do PAIPA seria
partilhada pela Unidade de gestão, através do Diretor do GAPLA, e pelo Agente de
Cooperação contratado pelo IPAD para exercer funções de assessoria junto do MADR.
A Unidade de Gestão também deveria assumir a responsabilidade pela execução do
projeto no terreno, em colaboração com a ADRI e sob supervisão do Agente de
Cooperação do IPAD, contando também com o apoio de diferentes serviços e estruturas
regionais do MADR. Conjuntamente, seriam os responsáveis pela recolha, análise e
síntese das informações, bem como pela avaliação intermédia e final dos resultados do
projeto, devendo produzir relatórios de seguimento e avaliação para submeter ao
GAPLA e ao IPAD. A Unidade de Gestão e o Agente de Cooperação deveriam reunir-se
semanalmente para o seguimento do projeto e do progresso dos indicadores.
Com o alargamento do âmbito do PAIPA, e tendo em conta os novos objetivos
estabelecidos para o projeto, os principais beneficiários diretos passaram a incluir, para
além dos agricultores associados e direções das associações cooperativas de Djana e
Sucotô, as associações de mulheres e de jovens dessas tabancas. As Associações de
agricultores passaram a ser responsáveis pela execução das atividades de planeamento,
produção e comercialização, mas também pela maior parte dos custos correntes de

27 Ver: IPAD (2010), Informação de Serviço Nº 1259/CGI/2010; e IPAD (2010), Projeto de Apoio à Intensificação de
Produção Alimentar e Desenvolvimento Comunitário. Documento de Projeto.
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gestão e de produção. Ao IPAD, como entidade financiadora, continuava a competir o
financiamento das atividades de acompanhamento e dos custos de investimento das
Associações, sobretudo em equipamento de mecanização. Esse financiamento seria
concretizado através de subsídio ao MADR, sendo o controlo de gestão da
responsabilidade do agente da cooperação. Para isso, o IPAD deveria disponibilizar os
recursos solicitados atempadamente, fornecer assistência técnica e fazer o seguimento
e a avaliação do projeto.
A mudança de estratégia verificada em 2012, na sequência do golpe de Estado de
12 de abril, conduziu a uma nova modificação do quadro institucional do projeto e do
modelo de gestão. Como vimos atrás, o IPAD substituiu o Ministério da Agricultura e
Desenvolvimento Rural como entidade proponente do PAIPA e suspendeu todas as
atividades de desenvolvimento de capacidades no MADR, ou conjuntas na coordenação
das atividades no terreno, papel em que foi substituído pela ADRI, organização cujas
atividades deveriam ser reforçadas, preparando-a para a coordenação do projeto. O
PAIPA passou a ser coordenado pelo Camões, I.P. através do seu agente da cooperação,
que também deveria fazer o seguimento do projeto, com assistência da ADRI. O modelo
de gestão ficou, assim, mais simplificado: ao Camões, I.P. caberia a coordenação,
assistência técnica, seguimento e avaliação; a ADRI deveria apoiar no terreno a atividade
de coordenação, garantir o enquadramento técnico e a formação aos beneficiários, bem
como promover a replicação das metodologias do projeto para a sua expansão a outras
regiões; e as associações beneficiárias, para além da sua participação nas atividades do
projeto, deveriam garantir os espaços necessários para a execução das ações e assumir
os custos correntes da atividade e participar nos custos de investimento.28

1.4 Execução do PAIPA: os principais resultados agrícolas
Os relatórios de progresso do PAIPA permitem-nos obter alguns resultados relativos
à evolução da área lavrada, utilização de maquinaria agrícola, bem como aos resultados
da produção de arroz, horticultura e crescimento dos pomares. O projeto inicial

28 Camões, I.P. (2012), Projeto de Apoio à Intensificação de Produção Alimentar e Desenvolvimento Comunitário.
Documento de Projeto, pp. 13-14.
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estabelecia, do ponto de vista do uso das terras e da produção agrícola, a melhoria da
organização da produção e dos recursos humanos, de forma a atingir uma produção de
arroz entre 3 a 3,5 toneladas por hectare, a melhoria do rendimento por exploração
hortícola e a restauração dos solos através da plantação de 10.000 plantas.

Quadro 1.2: Evolução da área lavrada e da produção de arroz, 2008-2014
Região

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Área lavrada em hectares
Sucotô

20

167

251

323,4

523,3

322,5

511

Djana

15

65

195

182,7

454,2

467,5

329

Dinga

0

0

0

0

0

31,5

108,6

Total

35

232

446

506,1

977,5

821,5

948,6

Produção em toneladas
Sucotô

22,5

200,4

301,2

388,1

628,0

477,3

638,8

Djana

16,9

78,0

234,0

219,2

545,0

691,9

411,3

46,6

86,0

Dinga
Total

39,4

278,4

535,2

607,3

1.173,0

1.215,8

1.136,0

Produção por hectare (toneladas/hectare)
Sucotô

1,1

1,2

1,2

1,2

1,2

1,5

1,3

Djana

1,1

1,2

1,2

1,2

1,2

1,5

1,3

1,5

0,8

1,5

1,2

Dinga
Total

1,1

1,2

1,2

1,2

1,2

Fonte: Cooperação Portuguesa. PAIPA-DC, Projeto de Apoio à Intensificação da Produção Alimentar –
Desenvolvimento Comunitário. Relatório Nº1/2014, p. 12.

O Quadro 1.2 apresenta dados relativos à evolução da cultura do arroz nas três
associações de Sucotô, Djana e Dinga. Entre 2008 e 2014, em termos globais, a área
lavrada cresceu à taxa média anual de 55,0%, enquanto a produção de arroz cresceu a
56,0% ao ano. Assim, de um total de terra lavrada igual a 35 ha em 2008, antes da
introdução do trator, verificou-se um salto para 232 ha em 2009 e um progresso rápido
para 948,6 ha em 2014. Do mesmo modo, a produção de arroz aumentou de 39,4
toneladas em 2008 para 278,4 em 2009 e para um valor substancialmente mais elevado
em 2014, de 1.136,0 toneladas. Esta progressão traduziu-se num crescimento da eficácia
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produtiva no uso da terra, alcançando-se, nos dois últimos anos, valores próximos de
1,5 toneladas por hectare, nomeadamente, em Sucotô e Djana. Contudo, são valores
ainda distantes da meta inicialmente estabelecida de uma produção por hectare entre
3 e 3,5 toneladas.
Esta evolução mostra que a produção cresceu proporcionalmente ao aumento da
terra lavrada e que esta, por sua vez, cresceu rapidamente com a introdução de
maquinaria a partir de 2009. Este resultado é perfeitamente normal, dado que a
introdução de maquinaria foi o principal fator de mudança na atividade agrícola das
associações, permitindo um rápido desbravamento de novas terras. Os últimos
relatórios de progresso do PAIPA indicam que a utilização de tratores em horas/máquina
foi de 103 horas em 2011, tendo crescido para 188 horas em 2014, ou seja, um
crescimento de 20,3 % neste período, sensivelmente igual à evolução da área lavrada e
da produção de arroz, que cresceram cerca de 20,9% entre 2011 e 2014. O rápido
crescimento da produção de arroz traduz o sucesso do objetivo de reforço da
capacidade de produção, nomeadamente, através da introdução de novas tecnologias
adaptadas às condições agrícolas dos camponeses.
O Quadro 1.3 apresenta dados sobre a produção total e por beneficiário de arroz
descascado, entre 2008 e 2014. A contabilização inclui os beneficiários diretos e
indiretos, respetivamente, utilizadores dos tratores nas tabancas vinculadas às
associações de agricultores e respetivos agregados familiares29. Como se pode ver, a
produção por beneficiário aumentou significativa e sustentadamente a partir de 2008,
na ordem de 65,6% em Sucotô e 60,9% em Djana. Considerando o valor médio da
produção por habitante ao longo do período, incluindo Dinga, a taxa média de
crescimento anual é de 60,7%. Este crescimento teve consequências muito positivas
para a segurança alimentar do conjunto da população beneficiária do PAIPA. Se
consideramos, de acordo com os dados do Relatório 1/201430, que se pode estimar em
cerca de 121 quilos de arroz descascado o valor médio necessário para um guineense
suprir as suas necessidades de consumo, então, podemos aceitar que nos últimos anos

29 Cooperação Portuguesa (2014), p. 8.
30 Ibidem, p. 14.
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se caminhou no sentido da segurança alimentar nas associações de agricultores filiadas,
em termos de consumo de arroz.

Quadro 1.3: Evolução da produção de arroz descascado, 2008-2014
Região

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Produção total (toneladas)
Sucotô

14,9

124,0

186,4

240,1

388,6

315,0

421,6

Djana

11,1

48,3

144,8

135,7

337,2

456,7

271,4

30,8

89,9

Dinga
Total

26,0

172,3

331,2

375,8

725,8

802,4

782,9

Produção por beneficiário (kg per capita)
Sucotô

5,1

42,4

63,7

82,1

132,9

107,7

260,7

Djana

4,0

17,4

52,2

48,9

121,6

164,7

155,4

43,5

106,3

127,3

105,3

174,1

Dinga
Média

4,6

29,9

58,0

65,5

Rendimento estimado da produção de arroz descascado (mil euros)
Sucotô

6,6

55,3

83,2

107,1

173,4

140,6

188,1

Djana

5,0

21,5

64,6

60,5

150,5

203,8

121,1

13,7

40,1

358,0

349,3

Dinga
Total

11,6

76,9

147,8

167,7

323,8

Fonte: Cooperação Portuguesa, Relatório Nº 1/2014, pp. 12-13.

O Quadro 1.3 apresenta, ainda, estimativas da evolução do rendimento que seria
possível obter com a venda de arroz descascado nos mercados locais. Trata-se de um
exercício incluído nos relatórios de progresso do PAIPA e realizado com base em duas
hipóteses: que as associações vendem a totalidade da sua produção nos mercados de
Gabu e Bafatá e que a venda é realizada aos preços correntes de mercado31. Considerar
que as associações vendem toda a sua produção simplifica a análise e permite que ela
incida especificamente sobre a evolução dos rendimentos obtidos. Por outro lado, o

31 Ibidem, p. 12.
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exercício considerou um preço médio de mercado (0,4462€), justificado pela
estabilidade dos preços de venda verificada ao longo dos anos em análise. O rendimento
calculado deste modo dá-nos uma espécie de rendimento potencial da produção de
arroz, de acordo com as condições técnicas da produção e os preços médios de venda.
Este rendimento potencial permite-nos ter uma noção dos resultados alcançados pelo
PAIPA na produção orizícola, se compararmos a sua evolução com a dos custos do
projeto. Se considerarmos os valores dos orçamentos do PAIPA32, verificamos que, com
exceção de 2012 e 2013, andaram próximos dos 150 mil euros, valor que o rendimento
potencial da produção de arroz alcançou em 2010, mas que ultrapassou largamente a
partir de então, mais do que duplicando esse valor desde 2012. Como é natural, se
considerarmos apenas as rubricas orçamentais diretamente ligadas ao processo
produtivo, o diferencial torna-se muito maior, mostrando o enorme sucesso alcançado
com a introdução de máquinas na produção de arroz. Tudo isto quer dizer que a
capacidade produtiva construída pelo projeto abre caminho para uma avaliação das
possibilidades da comercialização do arroz produzido, procurando concretizar um dos
objetivos inicialmente estabelecidos para o PAIPA.
A expansão da produção de arroz foi, desde o início do PAIPA, o objetivo primeiro da
produção agrícola e da garantia da segurança alimentar, tendo em conta o facto de o arroz
constituir a base da dieta alimentar guineense. Os resultados alcançados em cada ano
acabaram por dar à orizicultura um lugar muito próprio na execução do PAIPA,
transformando-a na principal bandeira do projeto. Essa evolução muito positiva pode ser
comprovada quantitativamente, como vimos acima. Contrariamente, a evolução da produção
de hortenses e de frutas no quadro do PAIPA não pode ser avaliada quantitativamente, pois
os relatórios não nos fornecem dados consistentes, nem contínuos, relativos a essa dimensão
dos objetivos da produção agrícola. Mas existem informações nesses relatórios que nos
ajudam a ter uma perceção do progresso dos resultados.
Em 2010-11, a produção hortícola ocupou uma área de cerca de 0,7 hectares, com
4 hortas iniciais, em Djana, Sucotô, Ondame e Dinga. Cerca de três quartos da produção
foi concentrada em três produtos, cebola, repolho e tomate, plenamente inseridos na

32 A análise dos custos do PAIPA (orçamentos e sua execução) é feita na secção seguinte.
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dieta e economia locais. Ao mesmo tempo, foram introduzidas novas culturas, como
alface, beringela e cenoura, com o objetivo de fomentar a diversificação alimentar. Em
2011-12, a produção hortícola passou das 4 hortas iniciais para 10, procurando
estabelecer uma lógica de descentralização das hortas, em vez da sua concentração nas
tabancas de maior dimensão, em parte a pedido das próprias populações locais, mas
também na prossecução dos objetivos de segurança alimentar. As espécies cultivadas
foram alargadas, incluindo cebola, malagueta, pimentão, suculbembe, cenoura,
repolho, tomate, alface e canja. Em 2013, embora tenham desaparecido algumas hortas,
o seu número aumentou para 12, mantendo-se o objetivo da multiplicação de pequenas
hortas e mais próximas das tabancas. Nessa altura, a área ocupada pela horticultura
tinha crescido para cerca de 1,5 hectares, enquanto a produção total tinha aumentado
de 11,9 para 16,9 toneladas, com grande destaque para a produção de cerca de 13
toneladas de cebolas.
A par da horticultura, o PAIPA procurou desenvolver a produção de frutas através
da criação de pomares. Em 2010, plantaram-se variedades de citrinos, como limão,
laranja, mandarina e toranja, num total de 108 árvores. Em 2011, as mesmas espécies
alcançavam um total plantado de 329 árvores. A variedade de frutas aumentou em
2012-13, acrescentando-se aos citrinos a plantação de variedades de manga, banana e,
também, noz-de-cola. Nessa altura, o pomar de Sucotô atingia as cinco centenas de
árvores e em Dinga estava plantado um total de 206 árvores.

1.5 Os custos do PAIPA: uma breve análise
O PAIPA foi aprovado em 2008 com um orçamento para execução em 2008 e 2009
no valor máximo de 91.360 euros. Este valor foi reforçado em 2009 com um montante
de 49.403 euros, para se iniciar uma 2ª fase experimental de transformação e
comercialização da produção agrícola. Isto significa que o orçamento total para os dois
primeiros anos ficou em 140.763 euros. Nos anos subsequentes, o projeto foi sendo
renovado e com orçamentos anuais sensivelmente idênticos aos de 2008-2009
(reforçado), com exceção de 2012 e 2013 (ver Quadro 1.4), em que se verificou uma
quebra no financiamento do PAIPA, explicada por razões relacionadas com a crise
política interna gerada pelo golpe de Estado de 12 de abril de 2012, como vimos atrás.
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A documentação do PAIPA analisada pela equipa de avaliação, assim como outros
documentos disponibilizados pelo Camões IP, mostram a existência de diferentes mapas
orçamentais e de execução anual dos orçamentos. Para além das versões iniciais que
acompanham as Informações de Serviço (IS) e que serviram de suporte à aprovação
oficial dos projetos das sucessivas fases do PAIPA, existem naquela documentação
versões de orçamentos de “reforço”, “revistos”, ou “adaptados”, com incidência,
sobretudo, na estrutura das rubricas orçamentais. Por outro lado, os mapas de execução
anual integram versões dos orçamentos cujos valores estão mais próximos dos
montantes efetivamente transferidos para a conta local do PAIPA em Bissau e que,
assim, constituem o suporte da contabilização dos valores executados. São essas
versões que aqui utilizamos e que, por isso, denominamos de “orçamentos de
execução”. Estes são confrontados com os mapas de execução anual, permitindo uma
visão, não só dos valores reais de financiamento, como das estruturas dos orçamentos
e da afetação dos valores executados.
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Quadro 1.4: Orçamentos do PAIPA e sua execução, 2009-2014
(Euros)
2009

Orçamento de execução / valores executado

2010

Orçamento

Reforço

Execução

Orçamento

Execução

Orçamento

Execução

91.360,00

49.403,00

49.169,71

149.976,31

140.490,15

149.988,44

159.761,35

Saldo anterior

1.424,82

1.658,11

Descontado por saldo contabilístico em conta local

2. Produção Alimentar e de Rendimento

50.827,82

145.412,93

1.910,00
75.056,00

3. Agroprocessamento e Comercialização

974,44

3.129,85

587,22

3.335,28

131.905,22

141.344,82

32.587,60

93.848,32

84.734,68

3.000,00

182,94

16.623,44

5.189,29

1.611,66

777,49

21.727,84

3.825,12

1.600,00

772,80

8.048,88

26.843,61

15.896,00

14.308,45

5. ADRI
11.844,00

154.911,22

35.800,00

4. Desenvolvimento Comunitário

6. Gestão e Coordenação

4.922,78

6.221,49

Orçamento efetivo
1. Associações de Agricultores

2011

7.603,00

12.438,50

6.1. Funcionamento

2.420,00

6.2. Contrato de Cooperação
7. Imprevistos (5%)

13.476,00
2.550,00

3.000,00

3.471,31

7.141,73

15.990,11

Orçamento PAIPA-DC Gabu
Saldo anterior executado

489,36

Saldo

1.658,11

4.922,78

-4.850,13

(1) A documentação do PAIPA apresenta orçamentos anuais incluídos nos processos de renovação do projeto. Contudo, os mapas de execução orçamental consideram orçamentos, muitas vezes
diferentes dos iniciais, que suportam as transferências de fundos. São estes que aqui consideramos e com a designação de "orçamentos de execução". O orçamento efetivo é igual ao orçamento de
execução mais o saldo transferido do ano anterior.
(2) Não está disponível o mapa de execução do Orçamento (revisto) de 2009, sabendo-se apenas o valor da execução total (89.935,18 euros), donde o saldo (1.424,82 euros) considerado na execução
do Reforço do Orçamento.
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Quadro 1.4: Orçamentos do PAIPA e sua execução, 2009-2014 (continuação)
(Euros)
2012
Orçamento
Orçamento de execução / valores executado
Saldo anterior

2013
Execução

61.279,76

61.269,31

Orçamento
68.834,00

2014
Execução
62.797,01

Orçamento
168.164,35

-4.850,13

-4.839,68

1.197,31

56.429,63

63.994,32

169.361,66
800,00

Execução
81.424,39

Descontado por saldo contabilístico em conta local
Orçamento efetivo
1. Associações de Agricultores

4.076,00

900,06

300,00

2. Produção Alimentar e de Rendimento

16.558,70

17.988,59

3.851,00

3. Agroprocessamento e Comercialização

6.052,00

3.048,98

3.175,00

20.938,00

100,00

1.887,00

4. Desenvolvimento Comunitário
5. ADRI

16.414,96

18.618,74

6. Gestão e Coordenação
6.1. Funcionamento

14.688,00

8.336,52

21.097,72

37.508,40

34.183,29

39.080,40

45.928,70

3.420,00

8.405,85

67.371,09

13.287,93

19.440,00

13.287,93

17.056,24

6.2. Contrato de Cooperação
7. Imprevistos (5%)

30.961,00

47.931,09
3.557,42

3.656,70

Orçamento PAIPA-DC Gabu

1.944,83

1.199,92

18.534,77

10.671,43

7.126,86

1.110,04

Saldo anterior executado
Saldo

-4.839,68

1.197,31

87.937,27

(3) No Orçamento 2 de 2012, o valor transferido para o PAIPA (61.279,76 €) é ligeiramente inferior ao valor total do orçamento (61.347,08 €), pelo que a soma das rubricas orçamentais é ligeiramente
diferente do valor transferido.
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Até 2014, e de acordo com os “orçamentos de execução” anuais considerados
acima, o funcionamento do PAIPA mobilizou um financiamento total de 739,1 mil euros,
com uma execução de 644,8 mil euros, ou seja, com uma taxa de execução global de
87,3%. O Quadro 1.4 apresenta uma visão geral dos orçamentos anuais e da sua
execução, entre 2009 e 2014, evidenciando as estruturas de afetação dos recursos em
ambos os casos. Em termos globais, pode-se observar que o financiamento total do
PAIPA se manteve praticamente ao mesmo nível, com um valor médio anual de 123,2
mil euros, exceto nos anos de 2012 e 2013 em que o valor do financiamento foi,
respetivamente, de 61,3 e 68,8 mil euros, consequência, como já vimos, da conjuntura
da crise política interna que então se vivia.

Gráfico 1.1: Estruturas de afetação do financiamento total
e da sua execução, 2009-2014, em percentagem

Produção Alimentar e de Rendimento
Gestão e Coordenação
ADRI
Agro-processamento e Comercialização
Imprevistos
PAIPA - Gabu
Associações de Agricultores
Desenvolvimento Comunitário
0,0

10,0

Execução orçamental

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

Financiamento total

Fontes: Mapas de execução orçamental do PAIPA disponibilizados pelo Camões I.P.

O Gráfico 1.1 permite comparar a estrutura relativa da afetação do
financiamento total e dos valores executados, por rubricas orçamentais. A estrutura é
muito semelhante, destacando-se que, globalmente, o grosso do financiamento foi
distribuído pelas rubricas “Produção Alimentar e de Rendimento”, “ADRI” e “Gestão e
Coordenação”. Enquanto nas duas primeiras os valores totais realmente afetados foram
superiores aos orçamentados (sobre-execução), na terceira rubrica os valores afetados
foram inferiores (subexecução). Podemos, ainda, destacar o baixo nível de execução dos
financiamentos orçamentados para a rubrica “Agroprocessamento e Comercialização”,
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o que parece traduzir uma fraca orientação para a questão da comercialização da
produção agrícola.
Para um melhor entendimento e uma melhor avaliação do modelo de
financiamento do PAIPA temos de analisar a evolução anual da execução orçamental, o
que nos ajuda a perceber a existência de eventuais mudanças na estrutura do
financiamento. O Quadro 1.5 apresenta essa evolução com base na posição de cada
rubrica orçamental em relação aos valores executados anualmente, entre 2009 e 2014.
A leitura do quadro permite identificar dois momentos claramente diferenciáveis na
evolução da execução orçamental do PAIPA: i) até 2011, o financiamento do projeto
privilegiava a criação de condições de produção agrícola nas associações integradas, o
que explica o elevado peso das rubricas relacionadas, nomeadamente, a rubrica
“Produção Alimentar e de Rendimentos”, que chegou a representar 88,5% do total
executado em 2011; ii) a partir de 2012, não só se verifica uma queda acentuada do peso
dessas rubricas, como elas são comprimidas pelo forte crescimento das rubricas
relacionadas com a gestão e coordenação do PAIPA e com a remuneração dos recursos
humanos afetos à ADRI, levando estas últimas a alcançar 72,7% do total executado em
2014.

Quadro 1.5: Rubricas orçamentais em percentagem dos totais executados, 2009-2014
2009

2010

1. Associações de Agricultores

2012

2,2

2,1

1,5

88,5

29,4

2. Produção Alimentar e de Rendimento

66,3

60,3

3. Agroprocessamento e Comercialização

0,4

3,7

66,6

66,2

(1+2+3)

2011

2013

2014

13,3

25,9

5,0
90,6

35,8

13,3

25,9

4. Desenvolvimento Comunitário

0,6

5. ADRI

2,7

0,5

30,4

54,4

56,4

6. Gestão e Coordenação

25,3

19,1

9,0

27,8

13,4

16,3

(5+6)

25,3

21,8

9,4

58,2

67,8

72,7

7,1

11,4

6,0

1,9

1,4

7. Imprevistos
8. Orçamento PAIPA-DC Gabu

17,0

Fontes: Mapas de execução orçamental do PAIPA disponibilizados pelo Camões I.P.
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Uma leitura mais atenta da execução orçamental em cada ano ajuda a perceber
melhor as modificações operadas na estrutura de financiamento do PAIPA:
•

Em 2009, a rubrica “Produção Alimentar e de Rendimento” absorveu 66,3% da
execução orçamental, cujos dispêndios principais foram com equipamentos
(motobombas e moinhos de cereais) e com a limpeza e regularização de terras
agrícolas, correspondentes a 62,5% do total executado.

•

Em 2010, a afetação de recursos aos equipamentos continuou a ser elevada, com a
rubrica “Produção Alimentar e de Rendimento” a representar 60,3% do total
executado, destacando-se a aquisição de trator e descascadoras de arroz (33,2%) e
operações de limpeza e regularização de terras (8,1%).

•

Em 2011, a execução orçamental foi, na sua maior parte, absorvida pelas rubricas
ligadas ao processo agrícola (90,6%), com destaque para a aquisição de três tratores
e outras máquinas e acessórios, num valor total correspondente a 84,6% do total
executado.

•

Em 2012, verificou-se uma mudança significativa no modelo de financiamento, com
as rubricas ligadas à agricultura a perder peso (35,8%) e as rubricas “ADRI” (30,4%)
e “Gestão e Coordenação” (27,8%) a ganharem a maior parte da execução
orçamental, representando neste período, em conjunto, 58,2% do total executado.
A principal fonte da mudança foi o volume atingido pelas despesas de remuneração
de recursos humanos e de outras ações realizadas no quadro da ADRI. Por outro
lado, as despesas no âmbito da gestão e coordenação cresceram no período, com
destaque para o transporte de máquinas e equipamentos.

•

Em 2013, caiu substancialmente a afetação de recursos às rubricas ligadas ao
processo agrícola e cresceu significativamente a parcela dos recursos afetos à
“ADRI”, com um peso relativo de 54,4% do total executado nesse ano. O
crescimento das remunerações de recursos humanos foi o grande responsável pelo
aumento do peso orçamental da ADRI nesse ano.

•

Em 2014, ainda que a execução orçamental em “Produção Alimentar e de
Rendimento” tivesse recuperado significativamente (25,9%), o grande destaque
continuou a ser a consolidação do peso da rubrica “ADRI”, cuja execução aumentou
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para 56,4% do total. Do mesmo modo que no ano anterior, a causa desse aumento
foram as remunerações de recursos humanos, que alcançaram 54,9% do total
executado.
Como se pôde ver acima, o ano de 2012 marcou uma mudança significativa no
modelo de financiamento do PAIPA, na medida em que as prioridades orçamentais
passaram das atividades relacionadas com a produção agrícola para o apoio à
remuneração dos recursos humanos. Na verdade, até 2011 o desenho orçamental para
o PAIPA privilegiava a construção de capacidades para a produção alimentar e de
rendimento, com um baixo custo de remuneração dos recursos humanos locais e com a
remuneração do agente de cooperação assegurada por um contrato direto entre o IPAD
/ Camões IP e o agente. O que aconteceu a partir de 2012 foi a continuação do modelo
de contratação direta do agente de cooperação (um novo agente) e, por outro lado, a
utilização de recursos do PAIPA para, através da ADRI, assegurar a remuneração do
agente anterior, agora com as funções de coordenador assistente. Mas o resultado, de
um ponto de vista orçamental, foi uma compressão das verbas destinadas às atividades
da produção agrícola como resultado do desvio de parte do financiamento do PAIPA
para apoiar a ADRI.
O orçamento inicial para 2014 parecia aprofundar o objetivo de integração da
totalidade das remunerações no financiamento do PAIPA, na medida em que previa a
inclusão de uma sub-rubrica em “Gestão e Coordenação” para incluir o contrato com o
agente de cooperação. Contudo, a execução orçamental não concretizou esse objetivo.
De qualquer modo, subsiste o problema da contratação de um coordenador assistente,
cujos encargos, como foi dito acima, comprimem os objetivos iniciais do orçamento do
PAIPA. De um ponto de vista de financiamento, a manutenção de um coordenador
assistente deveria implicar o aumento proporcional do orçamento, de forma a
acomodar a sua remuneração sem reduzir o volume de recursos financeiros destinados
às atividades de produção e comercialização, os objetivos principais do projeto. Mas
também é admissível, dada a dimensão e objetivos do PAIPA, avaliar se tem sentido,
financeiramente, a manutenção de um coordenador (o agente da cooperação) e de um
coordenador assistente, sabendo que esta situação implica, em termos relativos, um
elevado nível de remuneração de recursos humanos.
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Por fim, importa ver o que representa o PAIPA, do ponto de vista financeiro, no
conjunto da ajuda pública ao desenvolvimento (APD) dirigida à Guiné-Bissau. O Quadro
1.6 apresenta um conjunto de informações estatísticas sobre a APD portuguesa,
incluindo a ajuda pública total, bilateral, dirigida à Guiné-Bissau, dirigida ao sector da
agricultura do país, bem como o valor da APD dirigida para o PAIPA.
Quadro 1.6: APD portuguesa e financiamento do PAIPA, 2009-2014
(Milhares de Euros; %)
2009

2010

2011

2012

2013

2014

APD portuguesa total

368.157

489.964

509.065

451.848

367.804

324.261

APD portuguesa bilateral

198.610

299.042

343.175

309.084

228.071

185.743

10.361

11.866

9.829

7.401

6.054

8.410

APD portuguesa à GB - sector agrícola

470

380

647

223

135

189

APD portuguesa dirigida ao PAIPA

111

144

234

83

120

137

APD à GB em % da APD total

2,8

2,4

1,9

1,6

1,6

2,6

APD à GB em % da APD bilateral

5,2

4,0

2,9

2,4

2,7

4,5

APD PAIPA em % da APD à Guiné-Bissau

1,1

1,2

2,4

1,1

2,0

1,6

23,6

37,8

36,1

37,5

89,0

72,6

APD portuguesa à Guiné-Bissau

APD ao PAIPA em % da APD agrícola

Fontes: Camões, I.P., "Estatísticas da Ajuda Pública ao Desenvolvimento", in: http://www.instituto-camoes.pt.
Orçamentos do PAIPA. Dados fornecidos pelo Camões, I.P.

Se considerarmos o nível da ajuda pública ao desenvolvimento concedida por
Portugal à Guiné-Bissau durante o período correspondente ao da execução da PAIPA,
podemos avaliar o seu peso relativamente à APD total de Portugal, bem como o que
representa o financiamento do PAIPA nos fluxos de ajuda pública dirigidos para a GuinéBissau. A APD bilateral de Portugal é fundamentalmente orientada para os países
lusófonos de África e para Timor-Leste, onde se destacam Cabo Verde e Moçambique
como os principais recetores dessa ajuda. No conjunto dos fluxos de ajuda pública
portuguesa, a Guiné-Bissau tem uma posição residual, como se pode ver no Quadro 1.6.
Entre 2010 e 2014, a ajuda dirigida à Guiné-Bissau representou, em média, cerca de
2,0% da APD total de Portugal e 3,3% da APD bilateral, nesta com um pico de 4,5% em
2014. Se consideramos os valores da ajuda pública direcionada para o PAIPA,
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verificamos que representaram, em média, cerca de 1,4% da ajuda pública ao
desenvolvimento que Portugal concedeu à Guiné-Bissau no período em análise, o que
quer dizer que se trata de uma intervenção financeira residual no quadro da Cooperação
Portuguesa com a Guiné-Bissau. Mas se considerarmos a APD direcionada para o sector
da agricultura, o peso do financiamento do PAIPA passa a ser significativo, dado que a
ajuda pública para esse sector é muito baixa. Entre 2009 e 2011, a APD dirigida à
agricultura representou, em média, 4,8% da ajuda bilateral dirigida à Guiné-Bissau,
tendo caído para 2,5% entre 2012 e 2014, uma consequência também da crise política
vivida no país. O peso do PAIPA na ajuda pública ao sector agrícola guineense foi sempre
crescente, passando de uma média de 33,7% entre 2009 e 2012 para 80,8% nos dois
últimos anos. O declínio da ajuda pública portuguesa ao sector agrícola da Guiné-Bissau
transformou o PAIPA no principal programa de cooperação agrícola com este país.
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2. Metodologia da Avaliação
A análise da documentação fornecida pelo Camões, I.P. constituiu um passo
fundamental na preparação do plano metodológico e na planificação do trabalho de
terreno. Na medida em que permitiu uma boa compreensão do projeto e da sua lógica
interna, a análise documental facilitou substancialmente a organização dos trabalhos de
campo.
Uma vez no terreno, tal como sempre acontece, houve necessidade de fazermos
ajustes ao plano-base inicialmente proposto no Relatório Preliminar, onde já se
sublinhava a ideia da flexibilidade da proposta, porque existem sempre circunstâncias
que importa avaliar e superar à medida dos contextos, dos ritmos e das possibilidades
locais. Esta experiência de trabalho não foi imune a essas razões, pelo que foram feitos
alguns ajustamentos às diferentes situações, pontualmente referidas nas páginas que
se seguem.

2.1 Justificação da Amostra
Com base nas questões orientadoras expressas nos Termos de Referência e nas
questões propostas na Matriz solicitada pelo Camões I.P., foi inicialmente desenhado
um projeto de plano de pesquisa que, no essencial, assentava no levantamento de
informação sobre: i) as características do projeto PAIPA ao nível da metodologia de
intervenção e da sua adequação às necessidades das tabancas sob intervenção; ii) o
funcionamento das associações de agricultores e de mulheres; iii) os efeitos do PAIPA
ao nível do sistema produtivo, nomeadamente, o aumento da produção, introdução de
novas espécies agrícolas, mudança da produção de subsistência para produção de
rendimento e segurança alimentar; iv) os efeitos do projeto no que concerne à
transferência de conhecimentos formativos (capacitação); e v) os impactos do PAIPA
sobre os processos de mudança no domínio das relações de género (no campo das
relações sociais, de produção e de apropriação de valores de autonomia).
Uma vez em Bissau, a informação útil obtida a partir da realização de entrevistas a
um conjunto de informantes locais acabou por determinar alguns ajustamentos no
plano inicial de pesquisa, nomeadamente, a amostra e seleção de tabancas a visitar. A
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este respeito, não podemos deixar de destacar, muito especialmente, a generosa
disponibilidade do staff do Camões I.P. ligado ao PAIPA para cedência de informação.
Para a definição da amostra, tal como previsto, foram tidos em conta os seguintes
fatores: momento de adesão ao PAIPA (tabancas associadas há mais ou menos tempo),
diversidade étnica, distância e acessibilidade. De notar que a distância e a acessibilidade
acabaram por ser fatores a ponderar separadamente, uma vez que, aquando da estadia
da equipa no terreno, não foi possível visitar algumas tabancas que, em consequência
das chuvas, apresentavam as vias de acesso intransitáveis (ex: Dandum e Cafia na região
de Bafatá e Sambadore na região de Gabu).
Assim, das 23 tabancas recenseadas nos Termos de Referência foram selecionadas
as 12 que constam do Quadro 2.1.

Quadro 2.1: Elementos da Amostra
REGIÕES E ASSOCIAÇÕES

TABANCAS VISITADAS

ETNIA MAIORITÁRIA

Gabu
Associação dos Agricultores de Dinga

Dinga
Dinga-Ioba
Dinga Sambatchache

Fula
Fula
Fula

Bafatá
Associação Nassiru-Lahi

Candembuia
Djana
Candjara

Fula
Mandinga
Mandinga

Bafatá
Associação Cambeum

Sucotô
Sintchã-Djau
Sambambuia
Farato
Sintchã-Queda

Mandinga
Mandjaco
Balanta
Mandinga
Fula

Biombo
Associação Ndapion

Blom

Pepel

Na região de Gabu, para além das tabancas constantes dos Termos de Referência,
pudemos aferir a participação da tabanca Dinga Sambatchache no projeto PAIPA, desde
2014. Uma vez que ficava relativamente próxima das outras duas, e ainda porque nos
foi solicitada a possibilidade de alargar alguma observação a 2014, optámos por visitála. Importa referir que, segundo o agente do projeto que acompanhou a equipa a Dinga,
nesta região existem, presentemente, cerca de 10 tabancas envolvidas no projeto.
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Na região de Bafatá foram visitadas três das quatro tabancas filiadas na Associação
Nassiru-Lahi, nomeadamente, Candembuia, Djana e Candjara, mas a equipa não se
deslocou a Duta-Djara, uma tabanca Mandinga (tal como Djana e Candjara). A razão
dessa decisão prendeu-se, sobretudo, com o mau estado em que se encontrava a
estrada, por causa das chuvas, e com a falta de claridade, uma vez que a hora já era
tardia. A equipa considerou que podia dispensar a visita a Duta-Jara, dada a relativa
saturação de informação conseguida nas outras três tabancas, das quais duas também
eram maioritariamente Mandingas.
Com o auxílio dos agentes do projeto que acompanharam a equipa no terreno, foi
realizado um levantamento sobre as tabancas vinculadas a Cambeum, a associação
sediada em Sucotô: número, localização, acessibilidade, etnia maioritária e outras
especificidades que pudessem ser consideradas importantes. Após essa avaliação, foi
elaborado um plano de visitas que assentou nos critérios de diversidade étnica e
acessibilidade. A partir dessa base, definiu-se que a pesquisa cessaria quando se
considerasse ter sido atingida uma saturação da informação.
Na região de Biombo, foi visitada a única tabanca (Blom) onde apurámos que tinha
existido uma intervenção malsucedida do PAIPA. Importa, por isso, fazer aqui uma
pequena reflexão sobre essa experiência.
Já no terreno, pudemos verificar que, presentemente, os trabalhos com a
Associação Ndapion (em Blom) estão desativados, por motivos que se prendem com um
conjunto de circunstâncias difíceis de concretizar convenientemente, dado o difícil
acesso à informação, sempre pouco clara, mesmo por parte das freiras da Missão
religiosa, o organismo com quem o PAIPA mantinha as conversações sobre a
implementação do projeto (acabando dessa forma por não envolver a comunidade/os
homens, o que pode ser entendido como desrespeito).
Ao que tudo indica, as referidas circunstâncias podem estar relacionadas com alguns
dos seguintes fatores: i) a ordem de razões que levaram à ampliação do PAIPA a Biombo,
que não terá tido em conta as reais possibilidades de execução do projeto; ii) o requisito
de trabalho apenas com mulheres (no caso, a associação de mulheres coordenada pela
Missão) e não com a comunidade, o que excluía os homens do PAIPA; iii) as dificuldades
de afetação formal de um terreno à Associação (exigência do PAIPA), terreno que
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deveria funcionar como campo de demonstração e de formação agrícola; iv) a
intermediação PAIPA-Associação-Mulheres feita por uma Missão Católica previamente
instalada no terreno (excluindo-se um diálogo direto com a comunidade), facto que
poderá ter concorrido localmente para uma associação do PAIPA à Missão, cujos efeitos
não foi possível aferir (isso requereria maior proximidade e mais tempo de observação);
v) questões do foro do património cultural tradicional da etnia papel, a etnia local; vi) a
maior proximidade a Bissau, que poderá estimular na comunidade interesses mais
ligados a outras atividades que não a agricultura. Na verdade, podemos assumir que se
trouxe da deslocação a Biombo a clara impressão de bloqueio à informação, mesmo por
parte da Missão, cujas freiras se mostraram continuamente indisponíveis, alegando
retiros espirituais, férias e outras ausências, não facilitando a aproximação da equipa,
nem sequer às mulheres da Ndapion. No entanto, acabámos por conseguir contactar a
responsável da associação, que corroborou a informação entretanto colhida junto do
agente do Camões, I.P. responsável pelo PAIPA no terreno.
Assim, pudemos apurar que o abandono da ideia de ampliação do PAIPA a Biombo
foi determinado na sequência de duas experiências malsucedidas, experiências que se
prenderam muito diretamente com a indisponibilidade de terreno para exploração
(sendo a posse de terreno da associação uma das condições do PAIPA) e com algumas
tentativas pouco sucedidas de relacionamento com as autoridades locais, episódios
sempre relacionados com a questão da cedência de um terreno para a associação onde
o projeto pudesse concretizar as suas atividades.
Apesar desta circunstância, chegou a haver intervenção do PAIPA em Blom nos anos
de 2011 e 2012 (num terreno cedido, mas depois reclamado pelo filho do régulo) e,
posteriormente, em 2013, quando foi cedido à associação um segundo terreno (não
tendo sido possível determinar quem o cedeu), que também foi reclamado em 2014.
Nesses dois terrenos foram feitas experiências ao nível da agricultura, para além de
algumas benfeitorias (construção de dois poços e de vedações) e dotação de alfaias
agrícolas. Segundo a responsável da associação, essas experiências tiveram muitos bons
resultados, enquanto duraram, tendo permitido alguma capacitação das mulheres
relativamente à introdução e produção (com sucesso) de produtos hortícolas diferentes
dos tradicionalmente produzidos.
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A experiência de Biombo, entendemos, poderá ser útil na avaliação de novas fases
de expansão do PAIPA, dado que, num país onde o conjunto das etnias reclama um
património sociocultural de base patriarcal, a exclusão dos homens de um projeto desta
natureza pode constituir-se, entendemos, num sério impedimento à sua própria
execução.

2.2 A recolha de dados
Ainda que a pesquisa realizada para esta avaliação seja, sobretudo na primeira fase,
devedora de informação colhida a partir de diferentes fontes documentais e de diversas
entrevistas realizadas, quer em Portugal, quer em Bissau (a equipa entrevistou em
Bissau um conjunto de informantes qualificados, assim como representantes de
diversos organismos, cujos guiões se encontram em anexo), o facto é que a pesquisa foi
substancialmente centrada nos dados recolhidos nas diferentes tabancas visitadas
(evidências empíricas).
Nas tabancas, tal como previsto, foram aplicadas entrevistas semiestruturadas aos
diferentes tipos de atores, nomeadamente: os chefes e colaboradores diretos das
associações; chefes das tabancas e alguns dos homens mais velhos; tesoureiras das
associações; e os grupos de mulheres sócias das associações. Na maior parte das
tabancas, a equipa foi recebida por um grupo alargado da população de cada uma das
comunidades, o que permitiu entabular conversas informais (também como previsto)
com vários elementos dessas comunidades (homens e mulheres), enquanto se visitavam
as tabancas, as hortas familiares e as máquinas, por exemplo.
Nas tabancas visitadas não foi possível fazer-se, como previsto, uma separação por
grupos para a realização das entrevistas, com exceção dos grupos de mulheres. Nestes
casos, as entrevistas tiveram lugar em reunião alargada a toda a comunidade, tendo sido
solicitado aos chefes de cada uma das tabancas autorização para se poder entrevistar
as mulheres à parte, em momento a definir pela equipa de avaliadores, autorização que
foi sempre concedida. Apesar da presença de homens, mulheres, jovens e crianças nas
reuniões, era clara uma separação espacial simbólica dos diferentes grupos no espaço,
como se pode compreender a partir de algumas fotografias incluídas em anexo. Após os
cerimoniais de saudação aos chefes e, depois, aos homens mais velhos, mulheres e
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restantes pessoas presentes em cada tabanca, as entrevistas decorriam com questões
postas aos chefes, aos mais velhos, ou representantes das associações na tabanca,
quando fosse o caso, e às tesoureiras.
Esta metodologia de trabalho teve, como consequência, um aumento da
morosidade do processo nessas tabancas, uma vez que implicou maior atenção e
cuidado na colocação das perguntas e na compreensão de como se poderia verificar a
veracidade de algumas das respostas, normalmente aferida pela introdução de
perguntas de controlo diferentes daquelas previamente ponderadas. Por outro lado,
pode considerar-se que a presença alargada de camponeses nessas comunidades
acabou por se tornar, ela mesma, um instrumento de controlo, facto que se expressou
por várias vezes nas correções que, sobretudo, alguns homens mais velhos, e mesmo
alguns dos mais novos, introduziam nas respostas que iam sendo dadas por uns e outros.
Nas visitas às tabancas foram também tiradas fotografias, parte das quais estão
disponibilizadas em anexo, uma vez que, consideramos, auxiliam na ilustração dos
cenários visitados e das observações que se puderam realizar. Todo o material recolhido
foi tratado em separado e posteriormente analisado e discutido pelos vários elementos
da equipa.

2.3 Apontamento sobre as entrevistas
Nas deslocações às tabancas, a equipa foi sempre acompanhada pelos agentes do
projeto. Para a visita às tabancas de Dinga, contou-se com o auxílio de um colaborador
do PAIPA que dominava a língua local, o que auxiliou na tradução das entrevistas e
respetivas respostas. Para além do transporte e trabalho de tradução, o técnico que
acompanhou a equipa na região de Sucotô aproveitou sempre as visitas para, depois,
trabalhar com os chefes das associações e, nalguns casos, para ouvir os mais velhos de
algumas tabancas sobre o andamento dos trabalhos do próprio projeto.
Nas tabancas de Bafatá, ofereceu-se de valor o facto de dois dos elementos da
equipa de Avaliação dominarem o crioulo guineense, pois que se pôde constatar que as
traduções nem sempre eram perfeitas, tendo sido necessário o seu auxílio para que as
perguntas e as respostas pudessem ser esclarecidas. O domínio do crioulo por um dos
elementos femininos da equipa foi também de fundamental importância para a
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realização separada das entrevistas com as mulheres, ainda que nem todas dominassem
a língua. Contudo, como havia sempre algumas que falavam o crioulo, a equipa pôde
recolher informação muito útil. Essas entrevistas acabaram por constituir um
acontecimento coletivo, juntando mulheres de várias idades (e muitas crianças), o que
as tornou muito participadas, ainda que os resultados nem sempre tenham sido fáceis
de sistematizar.
Em Djana, o chefe da associação (e também da tabanca) impôs a presença do
seu filho na reunião com as mulheres, alegando o seu valor como tradutor, apesar de
ter sido informado sobre as competências de um dos elementos femininos da equipa no
domínio do crioulo. Mesmo com a presença do filho do chefe durante todo o encontro,
as mulheres foram muito participativas, respondendo animadamente às questões que
lhes iam sendo colocadas.
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3. Análise SWOT da intervenção do PAIPA
Este capítulo apresenta uma leitura do PAIPA com base numa sistematização de
vários fatores que condicionam o funcionamento do projeto e as perspetivas da sua
evolução futura. Estes fatores estão arrumados sob a forma de uma análise SWOT da
intervenção do PAIPA, considerando os principais pontos fortes e pontos fracos dessa
intervenção, bem como as oportunidades e as ameaças que poderão condicionar o seu
futuro próximo.
A análise SWOT elaborada pela equipa de Avaliação tem em conta as diferentes
contribuições do nosso percurso metodológico, desde a análise da documentação
disponibilizada pelo Camões, I.P. ao trabalho de campo realizado na Guiné-Bissau e ao
conjunto de entrevistas efetuadas, tanto em Portugal, como no terreno, incluindo
técnicos e agentes da Cooperação Portuguesa, informantes locais e beneficiários do
PAIPA nas regiões em que decorre a intervenção do projeto. Por outro lado, esta análise
SWOT tem uma relação estreita com a construção das respostas às questões da
Avaliação, na medida em que procura destacar, de forma sistematizada, vantagens,
desvantagens e condicionalismos vários ao desenvolvimento do PAIPA.
Em termos gerais, podemos destacar como forças do projeto: a sua metodologia
de intervenção; o acompanhamento de proximidade das ações; a relação estabelecida
entre os agentes da cooperação, associações e comunidades; a disponibilização de
equipamentos a baixo custo aos associados; a diversificação da produção,
nomeadamente, através das hortas exóticas, o papel da relação entre associações,
populações locais e autoridades tradicionais, sobretudo, na resolução de conflitos; e a
valorização do papel da mulher no desenvolvimento do PAIPA. Como fraquezas do
projeto, deve-se ter em conta: a forma difusa como se processa a relação entre as
tabancas e as associações, bem como as dificuldades de comunicação entre elas; a
estratégia mal definida no que respeita ao transporte e escoamento dos produtos; a
fragilidade orçamental do PAIPA; as dificuldades no funcionamento do modelo de
gestão; e as dificuldades em transitar dos objetivos da atividade agrícola para os
objetivos de desenvolvimento, como inscrito na reformulação do PAIPA de 2012.
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De entre os fatores que mais condicionam as possibilidades de evolução futura
do PAIPA, e que surgem como oportunidades para o seu desenvolvimento, podemos
destacar: a crescente autonomia na ação permitida pela participação no projeto; a
crescente visibilidade dos resultados positivos do projeto; a já visível apropriação dos
resultados pelas associações e pelas comunidades; o crescente interesse de novas
tabancas pela adesão ao projeto; e a experiência muito positiva das hortas, quer no que
concerne à introdução e diversificação da produção agrícola e seu efeitos sobre a
segurança e dieta alimentar, quer no modo como as diferenciações de género e de idade
começam a interagir. Como principais ameaças ao progresso do PAIPA, podemos
realçar: a situação de permanente instabilidade política que se vive na Guiné-Bissau; a
estratégia de saída pensada pela Cooperação Portuguesa e que poderá colocar em
perigo a continuidade do projeto; a pouca clareza sobre o papel e as responsabilidades
das instituições nacionais da Guiné-Bissau em relação ao projeto; as flutuações na
entrada e saída de tabancas do PAIPA, bem como as dificuldades de relacionamento
entre as associações e as tabancas; e a penetração dos comerciantes senegaleses em
certas zonas, concorrendo, e de forma desigual, com a produção agrícola dos
camponeses guineenses.
A análise SWOT da intervenção do PAIPA constitui, portanto, um instrumento
que completa a leitura das respostas às questões de Avaliação e que ajuda a suportar as
recomendações que acompanham as conclusões deste Relatório.
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QUADRO 3.1: Análise SWOT – Forças e Fraquezas
PONTOS FORTES
•

A vantagem da pequena dimensão do PAIPA, nomeadamente, no que respeita ao trabalho
direto com as comunidades e ao reconhecimento que as populações têm relativamente à
sua utilidade prática para as famílias.

•

•

PONTOS FRACOS
•

O PAIPA responde claramente a um conjunto específico de problemas e necessidades reais
das tabancas, como a produção agrícola, alimentação e rendimento, que as populações
reconhecem como muito concretas.

A forma difusa como se processa a relação entre as tabancas e as associações, não se
sabendo ao certo que tabancas participam, de facto, nos trabalhos das associações. Na
prática, muitas tabancas veem nas associações, sobretudo, um elemento de grande
utilidade, uma vez que por seu intermédio podem alugar a maquinaria a preços mais baixos
do que os praticados no mercado.

•

A abordagem com características de lateralidade desenvolvida pelo projeto, ou seja, uma
abordagem parceira e de proximidade (próxima às comunidades), com características
claramente compreensivas.

Dificuldades na comunicação das associações com as tabancas, nomeadamente, aquelas
que se encontram mais distantes, de acesso mais difícil, ou que ficam sem acesso durante
todo o tempo das chuvas.

•

Estratégia mal definida no que respeita ao transporte e escoamento dos produtos para os
mercados, principalmente, porque as regras estabelecidas para utilização dos motocarros,
que apenas permitem o transporte de mercadorias, levam as mulheres a não utilizá-los e
a optarem pelos veículos tradicionais locais, com implicações muito negativas para a
comercialização da produção agrícola.

•

Fragilidade orçamental do projeto, não só porque o total do financiamento anual tem sido
praticamente igual desde o início da execução do PAIPA, mas também porque as despesas
referentes à gestão, coordenação e apoio à ADRI passaram a estar incluídas no orçamento
do projeto, o que reduziu drasticamente a parcela relativa do apoio efetivo ao
desenvolvimento do projeto.

•

Dificuldades no funcionamento do modelo institucional de gestão, sobretudo, porque a
ADRI é hoje uma organização desativada e praticamente esquecida pela maior parte das
organizações que se encontram no terreno. Com o tempo e, em parte, devido às mudanças
políticas que ocorreram na Guiné-Bissau desde 2012, os quadros da organização acabaram
por se desmobilizar e abraçar outras responsabilidades profissionais.

•

Dificuldades em passar dos objetivos relacionados com a produção agrícola e a capacitação
das associações para os objetivos direcionados para o desenvolvimento comunitário,
inscritos na reformulação do PAIPA desde 2010.

•

O acompanhamento próximo e a interação permanente PAIPA-associações-comunidade
constituíram-se num importante motor de transferência de conhecimentos, numa
metodologia de experimentação acompanhada que se traduziu numa verdadeira lógica de
aprender-fazendo.

•

A abordagem parceira materializa-se também num aspeto de fundamental importância,
que é a integração de agentes guineenses na coordenação da execução do PAIPA que, para
além de conhecerem bem o seu país, na sua diversidade regional e étnica, também
conhecem bem as lógicas da atuação portuguesa.

•

A disponibilidade de acesso à maquinaria, em particular o trator, foi o principal fator de
mudança na atividade agrícola das associações, permitindo um rápido crescimento da terra
lavrada e da produção agrícola.

•

A diversificação da produção agrícola introduzida pelas Hortas Exóticas e pelos Pomares
constitui um efeito positivo indireto do projeto, sendo este efeito uma expressão do valor
da formação, da valorização das novas espécies, bem como do reconhecimento pelas
mulheres do interesse e dos benefícios dos novos produtos.

•

A importância das relações entre as associações, populações locais e autoridades
tradicionais, em particular, na resolução dos problemas que se mostram de solução
complexa, situações que são levadas às autoridades tradicionais e que são resolvidas em
conjunto, através de soluções consensuais.

•

A valorização da participação das mulheres, cujas vozes são ouvidas e respeitadas nas
comunidades, independentemente da etnia maioritária das diferentes tabancas.
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QUADRO 3.2: Análise SWOT – Oportunidades e Ameaças
OPORTUNIDADES

AMEAÇAS

•

A formação que os indivíduos obtêm através da sua participação no PAIPA tem contribuído
para uma crescente autonomia na ação, o que cria um potencial de crescimento propício
para a expansão futura de iniciativas similares ao do projeto.

•

A permanente situação de instabilidade política em que o país vive não cria condições
adequadas de confiança e de previsibilidade, o que dificulta todo o processo de tomada de
decisão e de planificação de ações a desenvolver pelo projeto.

•

A crescente visibilidade gerada pelos resultados positivos do projeto pode aumentar o
interesse pela sua expansão e eventual consideração de novas formas de intervenção.

•

•

A clara apropriação dos resultados, não só pelas associações de agricultores, mas também
pelas comunidades no seu conjunto, suportada pela metodologia de proximidade,
perceção de que as populações são os grandes beneficiários do projeto e pelo diálogo
PAIPA-associações-comunidades, criam um contexto extremamente favorável para a
expansão e, eventual, replicação do modelo.

A necessidade de se pensar um cenário de saída do PAIPA foi colocada na revisão da
estratégia da Cooperação Portuguesa de 2012, ainda que o projeto tenha sido objeto de
renovação nos anos seguintes, mas com a intenção da sua conclusão em 2015. O cenário
de saída, mesmo faseada, sem que estejam garantidas as condições de continuidade do
projeto, constitui uma ameaça evidente à permanência e desenvolvimento do que foi
conseguido até agora.

•

A pouca clareza sobre o papel e a responsabilidades das instituições oficiais nacionais da
Guiné-Bissau em relação ao projeto, constitui também uma ameaça à sua continuidade,
sobretudo, num cenário de saída da Cooperação Portuguesa.

•

As flutuações nas entradas e saídas de tabancas do PAIPA, em particular, a sazonalidade
dessas opções, colocam dificuldades no relacionamento das associações com as tabancas,
dificuldades na planificação das ações e na gestão dos equipamentos e eventuais riscos
para o funcionamento do projeto.

•

A penetração de comerciantes senegaleses em certas zonas, num quadro em que o acesso
dos agricultores locais aos mercados é dificultado por vários fatores, poderá reduzir ainda
mais as possibilidades de escoamento da produção agrícola, colocando em risco o próprio
desenvolvimento do programa.

•

•

O crescente interesse pela adesão ao projeto por parte de novas tabancas é um reflexo da
perceção que outras comunidades têm dos resultados positivos o PAIPA, o que poderá criar
condições para o crescimento do projeto e, mesmo, para a replicabilidade da experiência
noutros contextos regionais.
A experiência muito positiva das hortas familiares faz delas um garante real do consumo e
do aumento de rendimento da maioria das famílias das tabancas, o que constitui um
exemplo real de apropriação de conhecimentos com efeitos de empowerment pessoal,
familiar e comunitário. As hortas criam, assim, um enorme potencial de crescimento
produtivo e de mudança nas comunidades rurais.

•

A experiência das hortas familiares tem contribuído para a progressiva introdução de novos
produtos agrícolas na alimentação tradicional, melhorando as condições para uma dieta
mais rica e equilibrada e para a superação da ideia de “fome” e de “meses de fome”, o que
poderá contribuir para uma outra consciência sobre a qualidade de vida das populações.

•

As competências ganhas pelas comunidades têm-se refletido numa combinação de
diferenciações por género e por idades (homens, mulheres e jovens) em relação aos
responsáveis dos diferentes domínios de organização do processo produtivo, o que poderá
contribuir para se alcançar ganhos substanciais em termos de capacitação em diferentes
domínios da gestão do sistema produtivo.
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4. Execução do PAIPA: respostas às questões de Avaliação
Da experiência de trabalho no terreno resulta a ideia de que o PAIPA se constitui
num projeto de grande interesse e importância para as comunidades das tabancas onde
tem sido desenvolvido. Como projeto fundamentalmente orientado para essas
comunidades, o PAIPA soube estimular e acolher o envolvimento das mesmas no
conjunto de atividades que tem vindo a desenvolver. A partir do estudo realizado pela
equipa de Avaliação e, sobretudo, com base nas informações recolhidas no terreno, esta
secção procura dar resposta às questões de avaliação colocadas nos Termos de
Referência.

Q1 – Qual a abordagem no terreno e a metodologia de intervenção? Quais são as suas
características inovadoras e possíveis limitações face aos resultados alcançados?
Em termos metodológicos, o projeto tem seguido aquilo que podemos designar por
uma abordagem com características de lateralidade, ou seja, uma abordagem parceira
e de proximidade (próxima às comunidades), com características claramente
compreensivas. Ainda que a dinâmica da sua implementação parta de uma aproximação
externa, uma vez que visa a indução de mudanças na vida das populações das tabancas
onde intervém (abordagem de tipo top-down), o facto é que na sua execução se podem
reconhecer características particulares, facilitadoras do encontro e do diálogo com as
populações. Também por isso, essas populações têm vindo a apropriar-se dos valores
do projeto, compreendendo com muita clareza o interesse prático dos objetivos que o
PAIPA se propõe alcançar.
De sublinhar que as características e a pequena dimensão do projeto, ainda
significativamente circunscritas à intensificação da produção agrícola, formação e
segurança alimentar, devem ser consideradas como vantagens (facilitadoras),
nomeadamente, no que respeita ao trabalho com as comunidades e ao reconhecimento
que as populações têm relativamente à sua utilidade e interesse para as famílias. As
características e a pequena dimensão são também uma vantagem em relação a projetos
com ambições maiores, com linhas de ação heterogéneas (não raras vezes periféricas
por relação aos interesses mais imediatos das populações) e que acabam por trabalhar
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mais para as comunidades (verdadeira abordagem top-down) do que com as
comunidades (lateralidade), ao contrário do que acontece com o PAIPA.
Outro grande valor do projeto, que acaba por espelhar-se na sua metodologia de
intervenção, tem a ver com o facto de o PAIPA ter sido concebido por especialistas que,
para além de bons conhecedores das matérias de que o projeto se ocupa, também eram
bons conhecedores das especificidades (geográficas e étnico-culturais) das regiões onde
o PAIPA começou por ser implementado. Por isso, esses especialistas souberam avaliar,
previamente, as possibilidades e capacidades de envolvimento das populações e
identificar as especificidades atinentes aos grupos-alvo (homens e mulheres), nos
diferentes aspetos culturais que sustentam as relações sociais, em geral (onde se
incluem as relações de género), e as relações de trabalho, em particular.
Considera-se, pois, de grande benefício a proximidade, boa relação e familiaridade
que os agentes externos no terreno têm sabido construir ao longo do tempo,
características que, a par com outras mais discretas, podem ser consideradas das mais
inovadoras do projeto, cuja prática tem conseguido superar eventuais limitações, como
se pode comprovar pelos resultados recenseados.

Q2 – A metodologia de intervenção contribuiu para responder aos problemas e
necessidades reais das tabancas alvo da intervenção? As populações dessas tabancas
apropriaram-se dessa metodologia? Como se ultrapassaram as resistências culturais
às inovações introduzidas por essa metodologia?
O PAIPA responde claramente a um conjunto muito específico de problemas e
necessidades reais das tabancas alvo de intervenção. Esses problemas e necessidades
têm a ver com questões que as populações reconhecem como úteis e muito concretas
no âmbito da produção agrícola, nomeadamente, o aumento da produção para
consumo e para rendimento, ou questões ligadas à segurança alimentar. Desta forma,
podemos considerar que o projeto é oportuno na sua implementação, na medida em
que trabalha com matérias de interesse reconhecidamente prático (produção agrícola,
rendimento e alimentação), que vão ao encontro de necessidades imediatas das
populações envolvidas e, assim, acabam por responder aos problemas e necessidades
que, nesta matéria, se colocam às tabancas alvo de intervenção. Neste sentido, parece
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ser possível cumprir-se, a médio prazo, um dos grandes objetivos do PAIPA, o da
passagem de práticas de agricultura de subsistência para agricultura de rendimento.
Como o PAIPA tem um caráter eminentemente prático, acaba por ser um projeto
que as comunidades reconhecem como útil, facto que leva ao seu real envolvimento no
processo (apropriação da metodologia), registando-se, quer a disponibilidade das
populações para implementar as sugestões adiantadas pelos agentes externos, quer a
abertura destes para o diálogo com as comunidades. Em geral, as populações
reconhecem-se como beneficiárias do PAIPA e têm consciência clara desse papel, o que
facilita o trabalho nas tabancas, tanto do PAIPA, como das associações que o programa
criou.
Atualmente, a boa execução do PAIPA é, em larga medida, devedora do bom
conhecimento que os agentes no terreno detêm sobre as questões culturais, étnicas e
religiosas dos lugares, o que lhes permite lidar respeitosamente com tais questões e
neutralizar eventuais resistências que sempre podem ocorrer. As propostas que levam
às comunidades parecem ter sempre em conta, para além das características da
situação geográfica e das necessidades das tabancas, os modos de vida e as interdições
e tabus existentes nessas comunidades, absorvendo e gerindo esses conhecimentos de
forma muito integrada. Não há referência a qualquer episódio de constrangimento por
desconhecimento das questões culturais, étnicas, ou religiosas.

Q3 – Os critérios de seleção que presidiram à escolha das tabancas alvo de intervenção
foram os mais adequados para alcançar os resultados?
Não foi possível identificar com clareza os critérios específicos que presidiram à
seleção das primeiras tabancas alvo de intervenção. As informações recolhidas sobre
esta matéria são díspares e orientam no sentido de se concluir que, numa primeira fase,
foram vários os motivos e atores envolvidos nessa tomada de decisão. Podemos
ponderar que a escolha das tabancas não foi realizada com base em estudos técnicos,
ou análises prévias, mas sim baseada em critérios de perfil muito informal,
nomeadamente, a partir de perspetivas particulares sobre necessidades e
oportunidades dos lugares a contemplar e a partir de uma rede de relações pessoais que
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os fundadores do PAIPA mantinham com personalidades guineenses relacionadas, de
alguma forma, com o projeto.
Ao longo dos anos, assistiu-se a um aumento do número de tabancas associadas ao
PAIPA. A vontade de adesão de novas tabancas tem sido crescente e espontânea, facto
que, em grande medida, pode ser explicado pelos resultados que o projeto tem
alcançado, nomeadamente, no que concerne ao aumento da área lavrada e da produção
agrícola (Ver quadros 1.1 e 1.2), resultados permitidos, sobretudo, pelo uso crescente
de maquinaria. Sendo esses resultados muito concretos e visíveis, acabam por
entusiasmar outras tabancas a aderir ao PAIPA, com o objetivo de também beneficiarem
do uso do trator, a grande “estrela” do projeto. A este respeito, importa sublinhar que
um dos grandes benefícios que o PAIPA trouxe às populações foi a possibilidade de, uma
vez associadas, poderem aceder ao aluguer da maquinaria a preços muito baixos, mais
favoráveis do que os praticados no mercado. Esta possibilidade permite que mesmo as
famílias mais pobres, que não têm meios para alugar um trator e contratar o trabalho
de motorista no mercado, possam aceder ao uso de maquinaria para trabalhar as suas
terras, o que constitui uma oportunidade muito vantajosa no que concerne ao combate
à pobreza e à melhoria das condições de vida das populações.
Contudo, nota-se já um crescente aumento do número de tabancas que procuram
associar-se ao PAIPA, sobretudo, durante a época de preparação das terras para a
sementeira. As novas tabancas esperam, desse modo, poder aceder à maquinaria
disponibilizada pelo PAIPA a preços mais convenientes. Segundo pudemos aferir, uma
vez passada essa época acaba por se diluir o interesse, bem como a participação de
grande parte dessas tabancas nos restantes trabalhos desenvolvidos pelas associações
do PAIPA, em particular, as que ficam mais distantes das tabancas onde estão sediadas
as associações que gerem o aluguer da maquinaria.
Do que foi possível compreender, apesar do número crescente de tabancas que
sazonalmente procura aderir ao projeto, o PAIPA continua sem definir os critérios para
a gestão deste fenómeno, o que, no futuro, poderá colocar algumas dificuldades à
melhor execução do projeto.
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Q4 – Como foram constituídas as associações de agricultores e as associações de
mulheres?
Um dos critérios previstos para a implementação do PAIPA era a criação de
associações que possibilitassem a dinamização dos trabalhos nas tabancas envolvidas.
Considerava-se que a existência de associações facilitaria, tanto o desenvolvimento dos
trabalhos, como a gestão das relações do PAIPA com as tabancas, nomeadamente, no
que respeita à vinculação destas ao projeto, à normalização das responsabilidades e
direitos dos associados e à apropriação de resultados. Inicialmente, o PAIPA propôs a
criação de uma associação em Djana e outra em Sucotô, mas mais recentemente, dada
a expansão do projeto para a região de Gabu, também foi criada uma associação em
Dinga.
As três “associações do projeto” 33, duas na região de Bafatá (Nassiru-Lahi e
Cambeum) e uma na região de Gabu (Associação dos Agricultores de Dinga), foram
constituídas segundo um processo articulado, ou seja, o PAIPA propôs a criação de
associações, remeteu para as comunidades a responsabilidade da escolha dos
elementos que deveriam compor a equipa da respetiva associação e, por fim, respeitou
a indicação das lideranças das tabancas pelos “Homens Grandes” (Omi garandi) e pelo
conjunto de homens “Mais Velhos” de cada tabanca. De forma menos explícita, terão
sido consultadas as mulheres, cujas vozes, segundo pudemos constatar, são ouvidas e
respeitadas nas comunidades, independentemente da etnia maioritária das diferentes
tabancas.
Desta forma, pudemos constatar que as relações entre as associações, populações
locais e autoridades tradicionais são de grande importância. Na prática, os problemas
que se possam colocar às associações, quando se mostrem de solução complexa, são
levados às autoridades tradicionais locais (por vezes de mais de uma tabanca, se esses
problemas envolverem indivíduos de várias comunidades e se devem ser resolvidos em
conjunto), procurando-se desta forma alcançar uma solução consensual, que é depois

33 Em anexo pode encontrar-se informação complementar sobre as associações em causa.
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seguida pelas associações e pelas comunidades. Esta metodologia, de base tradicional,
é muito reconhecida e respeitada.
No que respeita às associações de mulheres, é de sublinhar que apenas
encontrámos uma em Biombo, a associação Ndapion, dinamizada por uma Missão
católica, como foi referido anteriormente. A intervenção do PAIPA auxiliou à
formalização da associação, que reunia cerca de 20 mulheres, esperando-se que ela
pudesse contribuir para o reforço da capacitação das mulheres na produção hortícola,
tal como referimos no Capítulo 2 (Metodologia de avaliação). Como também já
referimos, os resultados dessa experiência acabaram por ser menos bem-sucedidos,
devido a um conjunto de circunstâncias relacionadas com a conjuntura local e,
certamente, com o facto de não terem sido previamente avaliadas algumas das nuances
dessas circunstâncias, nomeadamente, o facto de se trabalhar exclusivamente com uma
associação de mulheres − excluindo-se os homens − e de se dialogar, para efeitos da
realização dos trabalhos, com uma instituição local estrangeira (missão religiosa) e não
diretamente com as populações.

Q5 – A intervenção promove uma produção direcionada para o mercado, a otimização
dos canais de distribuição e o acesso ao mercado final de forma a garantir a
sustentabilidade da produção agrícola local e das próprias associações?
A mudança que se tem verificado no campo do desenvolvimento agrícola e da
produção, como efeito da implementação do PAIPA, já tem resultados visíveis nas
tabancas onde a experiência é mais antiga, mas também nas outras os resultados
parecem caminhar em sentido muito positivo. Foi unânime a reação dos atores
entrevistados relativamente a esta questão, tendo todos confirmado a ideia de que,
presentemente, se produz em maior quantidade e diversidade. Os bons resultados, ao
que podemos aferir, têm consequências muito positivas, quer ao nível do consumo, quer
do rendimento.
Atendendo a que, de entre as ambições do PAIPA, constam o incentivo da passagem
de uma agricultura tradicional de base familiar para uma agricultura de rendimento,
bem como o reforço da segurança alimentar das comunidades, podemos assumir, a
partir dos dados recolhidos, que: i) é claro um aumento da produção, quer para
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consumo, quer de rendimento; ii) as populações revelam dominar cada vez mais, e
melhor, um conjunto de competências úteis nesta matéria; iii) nos anos em que as
condições atmosféricas se revelam normais, tem sido possível a produção de
excedentes, tanto para venda, como para armazenamento (a cargo das associações); iv)
o único constrangimento realmente identificado se prende com o deficiente
escoamento de alguns produtos para os mercados.
A intervenção promove uma produção agrícola também dirigida para o mercado,
facto que se pode comprovar, nomeadamente, pelo aumento da área lavrada por
tabanca e pelo crescimento da produção, quer de géneros tradicionalmente mais
comerciáveis como arroz, milho e amendoim, quer de novos produtos hortícolas e de
algodão, no caso de Dinga. De acordo com os testemunhos das mulheres, as novas
culturas hortícolas introduzidas pelo PAIPA produzem-se e vendem-se muito bem,
sobretudo, cebola (sempre muito referida), tomate, quiabo e malagueta. Também são
feitas referências à produção de alface, mas menos repetidamente.
O PAIPA teve em conta as questões relativas aos canais de distribuição dos
produtos, sobretudo, através da dotação das associações Nassiru-Lahi e Cambeum
(ambas em Bafatá) com motocarros (motorizadas com caixa aberta). No entanto, as
populações não usam estes transportes para fins comerciais, apenas os solicitam às
associações em caso de emergência médica, ou quando é necessário transportar alguém
ao posto de saúde. O PAIPA aceita essa utilização extraordinária dos motocarros, a única
permitida para além do transporte de produtos para venda nos mercados.
A razão por que as populações só excecionalmente requerem os motocarros
prende-se com os quesitos definidos pelo PAIPA para a sua utilização, que apenas aceita
o transporte de mercadorias. Os motocarros comportam até 800 quilos de produtos e
só podem ser conduzidos por um motorista definido por cada associação. Isto conduz a
que, na prática, as mulheres que vendem nos mercados devam confiar os seus produtos
aos motoristas, não ficando muito claro quem deverá, depois, fazer a sua venda nos
mercados. Perante estas circunstâncias, é compreensível que as mulheres prefiram
deslocar-se com os seus produtos aos mercados para que sejam elas próprias a vendêlos diretamente. Não podendo ser transportadas nos motocarros, elas têm preferido
viajar com os seus produtos nos veículos tradicionais locais, os candongueiros, facto
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compreensível, uma vez que não é próprio dos comerciantes confiarem as suas vendas
a terceiros, mais-a-mais em contextos onde se considera que os homens não são bons
administradores de dinheiro, como repetidamente nos foi explicado pelos próprios
homens para justificar a escolha das mulheres para tesoureiras das associações.
Esta situação poderá ser alterada se se passar a permitir que, para além da
mercadoria (cujo peso máximo a transportar terá de ser revisto), os motocarros possam
transportar as mulheres que queiram deslocar-se ao mercado para vender. Se essa
alteração for possível, poderá ser proposto que a utilização dos motocarros seja gerida
pelas associações, seguindo-se um modelo idêntico ao do aluguer dos tratores, ou seja,
aceitando-se inscrições que, por sua vez, ficam sujeitas a uma escala de disponibilidades.
Se estas alterações forem ajustadas, poderão traduzir-se num aumento da
comercialização dos produtos agrícolas. Em conversas informais, com homens e com
mulheres, foi frequentemente defendido que algumas famílias não vendem tantos
produtos quanto poderiam e desejariam porque o transporte dos mesmos para os
mercados é difícil. Na prática, as mulheres (ainda que por vezes auxiliadas pelos
maridos, ou pelos filhos) têm de transportar os seus produtos até ao ponto onde podem
apanhar os candongueiros, depois têm de os acondicionar nos transportes e,
posteriormente, voltar a retirá-los para os acarretar até ao mercado. Este processo
limita à partida a quantidade e o peso de produtos que as mulheres podem transportar
diariamente.
Dinga não tem motocarros, o que os mais velhos lamentam34, fazendo, sobretudo,
referência à sua necessidade para o transporte de doentes. Este facto vem corroborar a
ideia de que os motocarros não estão a cumprir os objetivos para que foram pensados,
podendo considerar-se que uma revisão dos critérios da sua utilização poderia
promover um aumento do escoamento da produção conseguida por muitas famílias.
De sublinhar que a região de Dinga se encontra muito afastada da estrada principal
e do mercado mais próximo, o que torna mais fácil a realização de negócios com o
Senegal, a curta distância através de caminhos de mato. Do mesmo modo, os

34 Todas as tabancas, independentemente das distâncias umas das outras, têm perfeito conhecimento da maquinaria
que o PAIPA disponibiliza.
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comerciantes do Senegal chegam com mais facilidade às tabancas de Dinga, à procura
de géneros comerciáveis produzidos localmente. Retivemos o facto de que, devido às
dificuldades de acesso aos mercados nacionais, a região tem como única alternativa
negociar a sua produção de algodão com o Senegal, em condições que lhe são
desfavoráveis e que mantêm os seus produtores à mercê da (baixa) classificação e
avaliação dos intermediários senegaleses e dos baixos preços que eles estabelecem.
Uma otimização dos canais de distribuição pode concorrer para a sustentabilidade,
mas não deve ser considerada determinante, seja da sustentabilidade da produção
agrícola, seja da das próprias associações. A sustentabilidade depende de um conjunto
de vários fatores trabalhados ao longo deste texto.

Q6 – Em que medida os resultados previstos foram efetivamente alcançados? Existem
discrepâncias entre as cinco áreas de resultados definidas no projeto? Que fatores
contribuíram e limitaram o alcançar dos resultados?
Como vimos no Capítulo 1, os objetivos estabelecidos nos primeiros documentos do
PAIPA foram sintetizados no Quadro Lógico de 2010 em cinco objetivos específicos, os
quais foram condensados no Quadro Lógico de 2013 em dois objetivos principais. Em
2014, esses dois objetivos foram retomados, embora com alguns ajustamentos na sua
formulação, nomeadamente, como vimos no Capítulo 1, a consideração do
envolvimento das mulheres na produção de rendimento e a reorientação da ação futura
no sentido da promoção de outras oportunidades de desenvolvimento social integrado
nas tabancas. Estas modificações, como foi dito atrás, parecem refletir a perceção dos
progressos efetivamente realizados (resultados importantes na produção agrícola, na
capacitação das associações e no envolvimento das mulheres), mas também a
necessidade que o PAIPA tem de ir para além dos domínios da atividade agrícola,
procurando avançar no sentido de ações que ajudem a promover o desenvolvimento
social integrado das comunidades alvo de intervenção.
De acordo com a questão colocada pelos Termos de Referência, podemos olhar para
cada um dos cinco objetivos estabelecidos em 2010-2013, procurando evidenciar as
diferenças de resultados alcançados.
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1. Desenvolvimento de capacidades das associações de agricultores
Esta é uma área com resultados evidentes, embora se possa considerar que as
associações ainda estejam numa fase de aprendizagem do processo. As associações
movem-se com firmeza crescente na matéria, mas não alcançaram ainda um nível de
conhecimentos e de segurança que lhes permita uma ação verdadeiramente autónoma.
Por outras palavras, podemos dizer que este objetivo está a ser substancialmente
alcançado, mas que ainda não está suficientemente sedimentado. Importa não esquecer
que o PAIPA trata de ações no domínio da agricultura e do mundo rural, o que implica
ter em conta que os seus ritmos são muito próprios.

2. Intensificação e diversificação da produção alimentar e de rendimento
Esta é a área em que são mais visíveis os importantes resultados alcançados pelo
PAIPA. No Capítulo 1, observámos que os progressos no aumento da área lavrada e da
produção de arroz foram muito significativos, com taxas de crescimentos muito
sustentados: entre 2011 e 2014, a área lavrada e a produção de arroz cresceram à taxa
média anual de cerca de 30%. Este crescimento rápido traduz o sucesso do objetivo de
reforço da capacidade de produção, nomeadamente, através da introdução de novas
tecnologias adaptadas às condições locais da agricultura. Os resultados alcançados em
cada ano acabaram por dar à orizicultura um lugar muito próprio na execução do PAIPA,
transformando-a na principal bandeira do projeto.
A evolução da produção de hortenses e de frutas no quadro do PAIPA não pode ser
avaliada quantitativamente, pois os relatórios não nos fornecem dados consistentes,
mas as informações existentes nesses relatórios, bem como as informações colhidas no
terreno ajudam-nos a ter uma perceção do progresso dos resultados. Em 2010-11, a
produção hortícola ocupava uma área de cerca de 0,7 hectares nas 4 hortas iniciais. Em
2011-12, a produção hortícola passou das 4 hortas iniciais para 10, ao mesmo tempo
que se introduziram novas culturas, com o objetivo de fomentar a diversificação
alimentar e a produção de rendimento. Em 2013, o número de hortas aumentou para
12 e a área ocupada pela horticultura cresceu para cerca de 1,5 hectares, enquanto a
produção total tinha aumentado de 11,9 para 16,9 toneladas. A par da horticultura, o
PAIPA desenvolveu a produção de frutas através da criação de pomares. Em 2010, o
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total de árvores plantadas era de 108, crescendo para 329 em 2011, sendo, em 2012, de
cerca de 500 em Sucotô e de 200 em Dinga.
Em suma, a intervenção do PAIPA traduziu-se num rápido crescimento da
capacidade produtiva das tabancas integradas, mas também no reforço da capacidade
de organização e planeamento das comunidades, que passaram a produzir e
comercializar excedentes hortícolas e de arroz, a assumir os trabalhos de campo e,
sempre que possível, parte dos custos de funcionamento.

3. Desenvolvimento da capacidade de processamento agrícola e de apoio à
comercialização da produção
Esta área não está ainda, segundo se pôde constatar, tão desenvolvida quanto a
anterior, em particular, pelo desajustamento entre o desenvolvimento da capacidade
de processamento e as condições em que se processa a comercialização dos excedentes
de produção.
O processamento agrícola, nas condições presentes da Guiné-Bissau, corresponde
ao descasque de arroz e à moagem dos milhos para a produção de farinhas e farelos
para consumo. Tradicionalmente, têm sido atividades da responsabilidade das
mulheres, exigindo um trabalho extenuante e diário para garantir o sustento do
agregado familiar. O PAIPA permitiu uma transformação no processamento dos
produtos através da mecanização do descasque de arroz e da moagem com utilização
de moinhos de cereais, mas sem modificar a divisão de género no trabalho, na medida
em que o processamento continuou a ser uma atividade de exclusiva responsabilidade
das mulheres. A capacidade de processamento cresceu com a mecanização, como
pudemos evidenciar no Capítulo 1 deste relatório. Os dados compilados mostram que,
entre 2008 e 2014, a produção de arroz descascado cresceu 56,8% e que a produção por
beneficiário, considerando o valor médio da produção por habitante ao longo do
período, cresceu ligeiramente mais depressa, na ordem dos 61%.
Ainda que se tenha verificado um progresso significativo na capacidade de
processamento agrícola e que tenha crescido a diversificação da produção através da
expansão da horticultura, a comercialização não evidenciou o mesmo desenvolvimento,
limitada por diferentes tipos de fatores. Por um lado, limites impostos pelas dificuldades
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de transporte e de acesso aos mercados (ver a resposta à questão anterior) e, por outro,
razões de natureza comportamental, observadas no terreno, mas também consideradas
nos relatórios de execução do PAIPA. Nesta perspetiva, podemos dizer que o apoio à
comercialização deve considerar a importância da criação de uma visão mais
empresarial, na medida em que se trata da participação no mercado, cujo
funcionamento tem mecanismos próprios. O Relatório de dezembro de 2013 considera:
que “é seguro afirmar que a venda de produtos agrícolas não é otimizada para o lucro”;
que o próprio posicionamento das mulheres nos mercados locais, “com a concentração
do mesmo produto no mesmo local, por vezes contíguo”, não favorece os objetivos de
cada uma das vendedeiras; e que as estratégias de venda, que privilegiam a ida ao
mercado quando a produção é maior e, portanto, os preços mais baixos, observando-se
uma retração quando a produção é menor, não revelam uma visão mercantil na
comercialização dos excedentes de produção35.
Se o desenvolvimento da comercialização pressupõe a aquisição de uma visão e de
competências no domínio da atividade mercantil, significa que o PAIPA deverá passar a
ter como preocupação fundamental no domínio da formação dos agricultores, e das
mulheres em particular, a conceção de formas de apoio que ajudem a uma melhor
adequação da atividade agrícola às necessidades e ao funcionamento do mercado.

4. Educação para a alimentação e saúde e promoção de outras oportunidades de
desenvolvimento sociocomunitário
Este é um domínio em que pouco se tem avançado, como se reconhece nos
relatórios produzidos pelos agentes de cooperação do PAIPA. De facto, este objetivo
específico tem uma natureza particular, na medida em que está relacionado com
domínios de ação que implicam a interação com outros parceiros do IPAD/Camões, I.P.,
cujas áreas de trabalho se situam para além do campo do desenvolvimento agrícola e
rural, nomeadamente, saúde, educação e ambiente.
O Relatório de dezembro de 2013 refere que o parceiro na área da saúde (FNUAP,
Fundo das Nações Unidas para a População) nunca deu andamento às solicitações do

35 Pedro, Hugo Heichmann Vaz (2013). Relatório: Ponto de situação do PAIPA-DC em dezembro de 2013, p. 5.
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PAIPA, sobretudo, no que respeita ao objetivo da criação de uma Associação Mútua de
Saúde em Sucutô, mesmo após a realização de várias reuniões de trabalho. Do mesmo
modo, as tentativas para criar uma parceria com o IBAP (Instituto da Biodiversidade e
das Áreas Protegidas) na área ambiental esbarraram com a ausência de quaisquer
respostas, dificultando o desenvolvimento de ações no domínio da proteção florestal
previstas nos objetivos do projeto. Por outro lado, os contactos estabelecidos com as
Direções Regionais de Educação de Bafatá e Gabu, a pedido de duas tabancas, para a
construção de duas escolas não tiveram qualquer andamento, ainda que tivessem
solicitado às tabancas um conjunto de procedimentos de manifestação de interesse.
Estes exemplos ilustram as dificuldades do PAIPA no desenvolvimento de ações
inscritas em objetivos específicos, mas que vão para além da intervenção no domínio da
agricultura. Por isso mesmo, o PAIPA tem trabalhado, basicamente, em questões
relacionadas com a agricultura, a formação para a diversificação da produção e a
formação para a gestão por via das associações, razão porque os seus principais
resultados se situam precisamente nestas áreas. Conseguidos esses objetivos, ou seja,
após o período de arranque e o começo de uma fase de sedimentação de competências,
torna-se indispensável que um próximo passo seja dado no sentido da realização de
outras dimensões sociais do projeto, nomeadamente, nas áreas da educação para a
alimentação e para a saúde e do desenvolvimento comunitário.

5. Criação de capacidades nacionais para replicação da metodologia do Projeto no
desenvolvimento rural
Do que se pôde concluir, há neste domínio uma enorme lacuna de resultados.
Aquando do arranque do PAIPA, previa-se a criação de capacidades nacionais que, no
futuro, pudessem apoiar e promover a replicação da metodologia do projeto no
desenvolvimento rural. O projeto, promovido pelo MADR, com financiamento do IPAD,
contava com o acompanhamento técnico da ADRI, que seria o responsável pelo
fornecimento da assistência técnica necessária. Em 2012, na sequência da crise política
interna, o PAIPA foi objeto de uma revisão de estratégia, considerando o IPAD que o
projeto não podia continuar junto do MADR, mas que podia prosseguir com os recursos
técnicos da ADRI, o que implicava o reforço da participação e capacitação desta
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organização, com vista à sua preparação para um cenário de saída eventual da
Cooperação Portuguesa. Assim, a proposta de adequação do PAIPA às novas condições
políticas que se vivia na Guiné-Bissau determinava a substituição do MADR pelo Camões,
I.P. como entidade proponente e estabelecia a suspensão de todas as atividades de
desenvolvimento de capacidades naquele Ministério guineense e o reforço das
atividades de apoio à ADRI, preparando-a para assumir progressivamente a
coordenação do projeto e a sua replicação no terreno.
A ADRI viu o seu papel reforçado no terreno e passou a constituir o quadro em que
continuariam a ser desenvolvidas e fortalecidas as capacidades nacionais para a
replicação da metodologia do projeto no desenvolvimento rural. No entanto, esta
organização da sociedade civil acabou, na prática, por perder força colaborativa,
reduzindo substancialmente a sua participação com o PAIPA. No terreno, pudemos
perceber que a ADRI se encontra hoje desativada, devido a vicissitudes de vária ordem,
sendo mesmo uma organização desconhecida da maioria das organizações com
vocações de trabalho afins, seja em Bissau, seja nas outras regiões estudadas.

Q7 – De que forma está a ser promovida a apropriação dos resultados por parte das
associações de agricultores e de mulheres
A apropriação dos resultados está a ser feita pelas comunidades envolvidas, como
pudemos compreender em situações distintas. A referida metodologia de trabalho de
proximidade, o entendimento que as populações demonstram ter sobre o facto de
serem os grandes destinatários do PAIPA, o respeito mútuo no diálogo PAIPAAssociações-comunidades, assim como as quotizações (que levam a uma noção mais
forte de participação), são fatores que contribuem para uma clara apropriação dos
resultados por parte, não só das associações de agricultores, mas também das
comunidades no seu conjunto.
Alguns líderes de associações desenvolveram as suas capacidades de gestão por via
da prática operativa dos trabalhos requeridos à associação, nomeadamente, definindo
as formas de uso da maquinaria, sobretudo, do trator e, em especial, no que concerne
à gestão do seu tempo de utilização. Tome-se como exemplo o caso de Cambeum, a
associação com mais tabancas integradas. Dada a pressão da procura do trator em
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períodos muito específicos e curtos do ano agrícola, o chefe da associação estabeleceu,
ele próprio, uma escala particular de aluguer do trator, determinando que durante esses
períodos ninguém o pode alugar por mais de 3 horas seguidas (ainda que por altura da
inscrição tenha solicitado o aluguer por 10 horas). Também cabe ao chefe da associação
gerir as necessidades de manutenção e eventuais arranjos da maquinaria. Temos aqui
um indicador de ganho de competências e de capacitação, que pode ser alargado, por
efeito imitação, a outras associações próximas.
A necessidade de gestão adequada do uso do trator estende-se à restante
maquinaria e outros equipamentos. Deste modo, torna-se mais fácil às comunidades
perceberem a grande utilidade da formação dos mais jovens em áreas concretas, que
permitam uma gestão rigorosa dos equipamentos e do tempo.
O projeto procura transferir para as comunidades a responsabilidade da sua própria
gestão. Os agentes do PAIPA, para além de garantirem a disponibilização das máquinas
e as tarefas de formação e permuta de competências ao nível de um conjunto de
conhecimentos no domínio da agricultura (pomares, hortas, introdução de novas
culturas, etc.), constituem-se, sobretudo, como um recurso técnico, de tipo tutorial,
esperando que por meio dessa metodologia se acabe realmente por dotar as tabancas,
por via da experiência que só o tempo cimentará, de recursos que possam abrir caminho
à sustentabilidade do projeto.

Q8 – Que riscos afetaram a intervenção e de que forma foram mitigados os seus
possíveis impactos?
Há sempre um conjunto de riscos que podem afetar este tipo de intervenções.
Podemos considerar que no caso do PAIPA se podem ponderar, sobretudo, quatro tipos
de risco: i) a instabilidade política que se seguiu ao golpe militar de 2012; ii) a mudança
do coordenador do projeto; iii) a seca sofrida em 2013 e, também, em 2014; iv) a
ausência da ADRI no acompanhamento dos trabalhos.
Importa, contudo, sublinhar que não foi possível identificar no terreno impactos
(profundamente negativos) que tenham afetado a intervenção ao nível da prática e
manutenção dos trabalhos do projeto.
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Relativamente à situação de instabilidade política por que passou a Guiné-Bissau em
2012, o que foi possível compreender foi que as populações se deram conta e, em certa
medida, se ressentiram de alguns atrasos em termos do acompanhamento e andamento
do projeto, embora não tenham referido riscos, no sentido de quebra dos trabalhos, ou
algum outro tipo de rutura que tivesse afetado drasticamente a produção. A partir do
estudo da documentação consultada, foi possível perceber que, por essa altura, houve
vontade política de abandono do projeto, mas que ela foi contrariada pelos esforços
realizados pela Cooperação Portuguesa para que o PAIPA pudesse continuar.
O abandono do PAIPA nessa altura poderia ter significado, entendemos, o fim do
projeto, uma vez que não existiam condições no terreno para que o mesmo pudesse
continuar sem acompanhamento técnico (condições que em nossa opinião continuam
a não existir, ainda que, presentemente, o projeto tenha já alcançado outros patamares
de sustentabilidade). A decisão (política) da continuidade do PAIPA implicou, no
entanto, a revisão da estratégia de execução do projeto, nomeadamente, a intenção de
preparar, como alternativa, uma suspensão faseada do projeto, através de processos
mais rápidos de transferência de capacidades para permitir uma saída planeada e capaz
de consolidar alguns resultados.
O PAIPA passou também por uma mudança ao nível da coordenação no terreno, por
motivos de doença do primeiro coordenador e dinamizador do projeto. Contudo, essa
mudança não afetou substancialmente a intervenção, uma vez que o atual agente do
projeto acabou por ser, de certo modo, “legitimado” no terreno pelo agente anterior
durante o período de transição dos trabalhos e responsabilidades, pelo que a passagem
de testemunho não se afigurou problemática, tendo sido, pelo contrário, muito pacífica
e compreendida com clareza.
A situação de seca vivida em 2013, e depois também em 2014, foi, ao que se pôde
apurar, enfrentada pelas populações de forma tranquila e costumeira, deitando mão a
expedientes de vários tipos, como a compra a crédito, e recorrendo, em grande medida,
ao sistema de solidariedades (ainda muito forte nas sociedades africanas), apelando-se
a parentes em Bissau e mesmo no estrangeiro. Para poder ajudar as tabancas nesses
anos de carência alimentar, segundo soubemos junto dos agentes do PAIPA, o próprio
projeto apoiou as populações das tabancas associadas através da compra de “semente
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de arroz” (arroz com casca), para que elas pudessem superar a situação de seca. O PAIPA
acordou, então, com essas populações o recurso a um sistema de pagamento a médiolongo prazo e a partir dos produtos de colheitas futuras.
Conforme soubemos, todas as tabancas honraram esses empréstimos, o que
contraria as representações comuns e generalizadas sobre uma certa obrigação
assistencialista (doações) dos projetos ligados ao desenvolvimento, assim como as
representações generalizadas sobre a passividade das comunidades relativamente ao
cumprimento deste tipo de acordos.
Pelo que pudemos observar, também a ausência da ADRI no acompanhamento dos
trabalhos do PAIPA não tem sido objeto de problemas, ou conflitos. Esta situação,
consideramos, pode ficar a dever-se ao facto de os agentes do PAIPA estarem muito
presentes no terreno, apoiando, quer o projeto, quer as comunidades nas suas
eventuais necessidades.

Q9 – De que forma o aumento de rendimento promovido pela intervenção contribuiu
para a melhoria do nível de vida das populações das tabancas alvo de intervenção?
Um dos objetivos do PAIPA era a introdução de novas técnicas de cultivo e de novas
espécies, com o propósito de induzir mudanças no sistema produtivo agrícola. Exemplo
concreto dessa ambição foi a introdução de pomares e das localmente designadas
hortas exóticas, hortas de legumes e vegetais que seguem o modelo da horta típica
portuguesa. Na prática, pretendia-se, não apenas um aumento da produção, mas
também da própria produtividade agrícola.
A equipa de avaliação visitou os pomares de Dinga e Sucotô, criados em momentos
diferentes, facto que se reflete, sobretudo, na altura das árvores plantadas (laranjeiras,
limoeiros, mangueiras, bananeiras) e na técnica de disposição e aproveitamento das
parcelas destinadas aos diferentes produtos hortícolas. Na ocasião da visita, em
novembro, pudemos observar, em ambos os pomares, as culturas da batata-doce e do
sésamo, esta última numa fase ainda experimental. Na opinião dos agentes do PAIPA no
terreno e das próprias populações, a utilização do mesmo terreno para pomar e horta é
prático e potencia o seu melhor aproveitamento. Por outro lado, é importante referir
que os pomares e as hortas exóticas (espaços de formação segundo um método de
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aprender-fazendo) estão situados nos terrenos das associações, o que permite a sua
frequência e utilização por todos os sócios.
As hortas familiares, embora aparentemente esquecidas em todo este processo de
investimento do PAIPA, não deixam de ser, depois da principal produção de rendimento
(arroz, milho, etc.), um garante real do consumo e do aumento de rendimento da
maioria das famílias das tabancas. Este facto, consideramos, pode ser entendido como
um efeito positivo, embora indireto, da presença e dos trabalhos do PAIPA, efeito ainda
pouco ponderado, mas que se prefigura de crescente relevância. Esse efeito é
expressivo, quer do valor da formação, quer da valorização das novas espécies
introduzidas, bem como do reconhecimento pelas mulheres dos benefícios e do
interesse dos novos produtos para consumo familiar, mas sobretudo para venda, facto
que, a par do aumento da produção de arroz, concorre para um aumento da riqueza das
famílias e, necessariamente, contribui para a melhoria do seu nível de vida. Na prática,
estamos perante um exemplo real de apropriação de conhecimentos com efeitos de
empowerment pessoal, familiar e comunitário.

Q10 – De que forma a intervenção contribuiu para melhorar a situação de segurança
alimentar dos agregados familiares vulneráveis, nas suas várias dimensões (FAO
2006)?
“Food security exists when all people, at all times, have physical and economic
access to sufficient, safe and nutritious food that meets their dietary needs and
food preferences for an ative and healthy life” (FAO 2006).

As dimensões da segurança alimentar aqui consideradas são: i) disponibilidade de
alimentos; ii) acesso aos alimentos; iii) utilização; e iv) estabilidade.
Uma apreciação dos dados coligidos no terreno leva a entender que, nas tabancas
visitadas, se pode considerar que existe disponibilidade de alimentos, quer em
quantidade, quer em qualidade, sendo esses alimentos, na sua maior parte, fornecidos
pela produção agrícola interna. Pode também compreender-se que os indivíduos e as
famílias têm a possibilidade de aceder a alimentos apropriados para uma dieta
considerada nutritiva, embora circunstâncias de base cultural ligadas às preferências
alimentares levem a que as pessoas não tenham essa interpretação relativamente aos
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produtos que têm disponíveis. Na verdade, e segundo as representações locais, as
comunidades guineenses consideram que há fome quando há falta de arroz,
desprezando-se o valor de uma variedade de outros produtos alimentares, também de
grande qualidade.
A fim de se ilustrar melhor esta questão, podemos dizer que, na maioria das
tabancas visitadas, o aumento da produção de arroz (cujos dados estimados pela
coordenação do PAIPA foram apresentados no primeiro capítulo deste relatório)
legitima a informação obtida localmente sobre a diminuição, nos anos de boa chuva, do
número de “meses de fome”. Para as populações, o período de fome corresponde aos
meses de agosto a outubro, por vezes também novembro, aqueles em que se regista
carência de arroz, o alimento base da sua dieta alimentar. Em geral, as comunidades não
atribuem aos produtos das hortas (exóticas ou familiares), como mandioca, amendoim,
malagueta, pimento, djacatú (uma variedade de tomate), quiabo, etc., o valor ou a
nobreza do arroz e do milho.
Este é um facto que importa sublinhar, pois que explica as razões porque os
guineenses, em geral, acabam por relegar estes produtos à condição de condimento,
mais do que acompanhamento, do produto base da sua dieta, o arroz. A partir das
entrevistas e de algumas conversas informais (uma vez que não nos foi possível
presenciar a confeção de qualquer refeição) foi possível compreender que, embora de
forma pouco sistemática, as populações têm vindo a introduzir os novos produtos das
hortas exóticas nalguns pratos tradicionais, em particular, na preparação dos molhos
que acompanham peixe e carne (caso do repolho, cebola, tomate e beringela, para além
dos tradicionais quiabo e djacatú).
Apesar destas mudanças, pode depreender-se que a preferência das populações é
sempre pela comercialização destes produtos, mais do que pelo consumo, e pela
consequente realização de algum rendimento, uma vez que, como nos foi dito
repetidamente, são produtos que se vendem muito bem. Quando não conseguem
vender (porque não foi possível escoá-los, ou porque não foram todos vendidos),
acabam, então, por introduzir esses produtos na dieta, a fim de evitar a sua deterioração
e consequente desperdício.
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Relativamente à questão da utilização, podemos considerar, tal como se fez
referência noutros pontos deste texto, que é uma área em que, futuramente, o PAIPA
poderá vir a desenvolver mais trabalho. A dieta das populações estudadas, assentando
muito no consumo de arroz, não deixa, ainda que perifericamente, de ser enriquecida
com legumes e hortaliças, em especial se houver excedentes desses produtos. No
entanto, uma alteração dos hábitos e representações sobre o consumo desses produtos
poderia concorrer, não só para uma dieta mais rica e equilibrada, mas também para a
superação da ideia de fome e de “meses de fome”, o que, por seu turno, poderia
contribuir para uma outra consciência da melhor qualidade de vida das populações. A
própria FAO tem vindo a desenvolver nalguns países africanos, como a Gâmbia,
programas específicos para a promoção de produtos tradicionais na dieta das
populações36. Produtos muitas vezes negligenciados, mas com grande valor nutritivo,
que se prevê possam contribuir para melhorar as condições de saúde e de vida de
grandes franjas das populações.
A busca de estabilidade, conceito ligado à ideia de segurança alimentar e,
consequentemente, ao facto de que as populações devem ter acesso a uma alimentação
adequada, independentemente da existência de choques e crises repentinas (crises
económicas, climatéricas ou, como é justo acrescentar para o caso da Guiné-Bissau,
políticas), ou de eventos cíclicos como, por exemplo, a insegurança alimentar sazonal.
Este é, se não o maior, pelo menos um dos grandes objetivos do PAIPA e é nesse sentido
que os trabalhos têm sido desenvolvidos. A sustentabilidade, que poderá levar à
estabilidade, não está ainda ganha, mas o projeto tem vindo a amadurecer e, no seu
percurso, já deu testemunho de grande resiliência, enfrentando mais do que crises
económicas (uma crise política e pelo menos duas crises climatéricas sérias). Estas duas
últimas, em especial, foram superadas pelas populações por meio do recurso a
esquemas solidários de base tradicional e/ou à compra de bens (alimentares e outros)
a crédito. A ideia de insegurança alimentar sazonal, muito perfilhada entre as
populações, está sujeita, como já se viu, às representações locais/culturais sobre o valor

36 Projeto Improving Food Security through Crop Production Intensification and School Feeding.
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dos alimentos. Contudo, é uma questão que o PAIPA poderá vir a trabalhar de forma
mais decisiva no futuro.

Q11 – Em que medida e de que forma a intervenção contribuiu para a capacitação, em
termos de práticas agrícolas e em termos de gestão da direção das associações?
Para além do que já se avançou sobre estas matérias na Questão 7, importa
sublinhar que os resultados dos trabalhos agrícolas revelam grande sucesso no que
respeita à capacitação dos associados. Este facto, por seu turno, revela também o
desenvolvimento das capacidades de gestão das associações.
Importa, assim, recordar que a metodologia de proximidade também se refletiu
numa abordagem inovadora no campo da formação e apoio às associações que foram
sendo constituídas, no sentido de melhorar a administração dos processos relacionados
com a utilização de maquinaria e com a introdução de experiências ao nível da
implementação de novos modelos de organização da produção (pomares e hortas
exóticas), assim como de novas culturas agrícolas com vista à intensificação da
produção. O acompanhamento próximo que, sobretudo numa fase de arranque, os
agentes “externos” do PAIPA37 (Cooperação Portuguesa) souberam fazer em conjunto
com as associações, acabou por se constituir num importante motor de transferência
de conhecimentos por via de uma metodologia específica: indução de novos
conhecimentos (experimentação acompanhada), verificação e obtenção de resultados,
numa verdadeira lógica de “aprender-fazendo” (learning by doing).

Q12 – Em que medida e de que forma a intervenção tem contribuído para mudanças
no papel das mulheres nas relações sociais de produção/distribuição/consumo de
produção alimentar e na posse/decisão sobre o rendimento gerado?
A participação e liderança das mulheres relativamente às atividades do PAIPA
acontecem, no que foi dado observar, como extensão das responsabilidades que elas já
assumem nesses contextos. Um elemento ilustrativo é o facto de as mulheres não terem

37 Partimos do princípio de que muitos dos sócios e sócias do PAIPA podem ser hoje considerados verdadeiros
agentes internos do projeto.
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referido mudanças nos seus interesses que levassem, por exemplo, a uma utilização
diferenciada do tempo que a utilização da maquinaria lhes liberta. As mulheres não
identificam que o tempo livre deixado pelo uso da descascadora e demais maquinaria é
ocupado, agora, com atividades de seu interesse (mais privado) que ultrapassam a mera
busca de sobrevivência. Esta mudança não foi referida espontaneamente, nem quando
diretamente inquiridas sobre o assunto. É possível que as mulheres ainda não tenham
reconhecido a divisão e distância entre trabalho e lazer, ou sequer os efeitos da
mudança, pelo que os seus lugares e papéis em termos sociais e ao nível da produção,
distribuição e consumo não revelam ter sofrido grande alteração. Relativamente à
posse, ou decisão sobre os rendimentos gerados, as mulheres mostraram-se
(naturalmente) silenciosas.
Outros estudos sobre estas matérias revelam ser comum que as mulheres prefiram
manter discretos os seus êxitos e rendimentos. Contudo, é de notar que houve ocasiões
em que os homens se referiram ao peso das tarefas que cabem às mulheres,
reconhecendo esse peso e o valor desse trabalho.

Q13 – Como é que as populações locais (incluindo as mulheres) e os líderes das
tabancas/associações encaram a participação e liderança das mulheres em áreas de
atuação não tradicionais? Que efeitos têm na participação das mulheres e respetiva
apropriação?
Não foram identificadas áreas não tradicionais de atuação das mulheres. Na
verdade, pelo que se pôde compreender, os processos de liderança e de tomada de
decisão seguem as regras culturalmente instituídas e o poder das mulheres continua,
como sempre nestas matérias ligadas à produção e lideranças, a ser exercido de forma
menos evidente, o que obriga a um olhar mais demorado sobre as suas ações e relações.
Os princípios tradicionais ao nível da divisão sexual do trabalho e das relações de
género ainda se mantêm. Essa separação é clara e aparentemente respeitada por todos.
Não ofende as mulheres, nem as impede de interferir e de expressar as suas opiniões e
perspetivas, com clareza e sem receios, nas reuniões alargadas a homens e mulheres e
perante a comunidade, como se pôde constatar. Importa sublinhar este facto, para
clarificar que, muitas vezes, a interpretação estrangeira (euro-americana) sobre o lugar
da mulher em África tem partido de pressupostos centrados meramente no contributo
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de tipo económico de homens e mulheres (contributo normalmente ligado à produção),
não se dando, muitas vezes, a suficiente importância ao facto de que, numa grande
parte dos casos, as sociedades camponesas tradicionais se apoiam menos nas relações
de produção e mais nas relações sociais, ou seja, mais nas relações dos vivos com os
antepassados e dos vivos entre si, conforme a idade, o sexo, ou o lugar que se ocupa na
família.
Nas tabancas visitadas ficou clara a divisão entre lugares e papéis de homens e
mulheres (como acontece noutras sociedades), porém, esse facto não deve ser
confundido com questões de hierarquia de género. Pelo que se pode reter, as mulheres
dominam a palavra em determinados espaços e ocasiões e os homens noutros. Estes
contextos são muito nítidos. Em todas as tabancas pudemos observar que a participação
das mulheres nos espaços de domínio masculino não é um interdito, ela é permitida
sobretudo às mulheres mais velhas, ou que tenham adquirido um status
(respeitabilidade, autoridade) na comunidade.
Uma das vantagens do PAIPA na sua abordagem “parceira” é o profundo
conhecimento das cosmogonias das populações, pelo que, do que se pôde constatar,
não há domínios da organização social em que haja intervenção direta do projeto, seja
ao nível do papel das mulheres, seja ao nível das suas relações sociais de produção,
distribuição e consumo, ou ao nível da produção alimentar e da posse/decisão sobre o
rendimento gerado.
Em todas as associações, como vimos atrás, as tesoureiras são mulheres. Cada
tesoureira foi indicada pelo chefe da tabanca, após auscultação dos mais velhos,
homens e mulheres. Nas comunidades observadas, foi unânime a assunção de que as
mulheres guardam o dinheiro melhor do que os homens. Ora, esta ideia é, ela própria,
demonstrativa de um reconhecimento das melhores competências de homens e de
mulheres. Talvez com o tempo e com o cimentar dos novos conhecimentos ao nível das
práticas agrícolas, com o aumento da produção de excedentes, etc., os papéis e relações
de género possam sofrer mudanças, mas sobretudo porque as sociedades são
dinâmicas. É possível que os efeitos da participação e liderança das mulheres se possam
fazer sentir mais, quando (e se) se tornar evidente que essa atuação pode significar
desequilíbrios nos poderes de homens e mulheres.
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Q14 – Na perspetiva dos diferentes grupos-alvo e restantes detentores de interesse,
que oportunidades e mudanças mais significativas foram promovidas pela
intervenção?
A ação do PAIPA permitiu a promoção de um conjunto de mudanças e a criação de
oportunidades de ação, principalmente, para os beneficiários dessa intervenção. As
mudanças podem ser observadas a diferentes níveis. Na base, a nível do processo
produtivo, podemos destacar: a modificação de técnicas de produção agrícola, em parte
permitida pela introdução de formas de mecanização, mas também através da
introdução de novos produtos, que exigem técnicas próprias; a introdução do
processamento da produção, sobretudo com as descascadoras de trigo e os moinhos de
cereais, permitindo novas possibilidades de comercialização da produção; a
diversificação da produção agrícola implicou, não só lidar com diferentes técnicas
produtivas, mas também adotar diferentes estratégias de gestão para o conjunto da
atividade produtiva. Podemos dizer que estas mudanças introduziram a possibilidade de
se iniciar um processo de transição agrícola, com implicações multidimensionais na vida
das comunidades.
As transformações no processo produtivo determinaram um conjunto de mudanças
a outros níveis e com implicações diferenciadas. Por um lado, um maior impulso na
interação entre a atividade produtiva e a mercantil, na medida em que o crescimento
da produção de excedentes gera disponibilidade e apetência para aumentar a
participação na atividade de comércio, implicando a possibilidade de se pensar a
produção de espécies diretamente orientadas para o mercado. E isso aconteceu com o
fenómeno das hortas exóticas e familiares. Estas mudanças têm, como consequência, a
necessidade de os produtores adotarem novas estratégias, produtivas e de mercado, de
que resultam novos comportamentos e crescentemente mais complexos.
Por outro lado, as transformações no processo produtivo implicaram novas
estratégias de trabalho e sociais, que se refletiram num modelo de divisão do trabalho,
no seio das associações, combinando novos papéis para homens, mulheres e jovens (ver
resposta à questão 17, mais à frente). De um ponto de vista social, as mudanças
induzidas pela ação do PAIPA determinaram novos arranjos institucionais no interior das
comunidades, traduzidas na criação de associações e de outros mecanismos de
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interação entre os membros dessas comunidades (gestão dos tratores, sementes, uso
da água, etc.). Mas a interação entre tabancas, e entre tabancas e associações, também
implicou a construção de novas regras de relacionamento, necessárias para favorecer
essas interações.
Em termos de oportunidades criadas, podemos destacar a possibilidade de
aquisição de novas competências, quer através dos processos formativos formais
oferecidos pelo PAIPA, quer através de processos de aprendizagem no trabalho
permitidos pelo desenvolvimento das atividades produtivas. Novas oportunidades
também emergiram através de externalidades geradas pela própria transformação
produtiva, quer através do aproveitamento das novas técnicas de produção para a
experimentação de novos produtos, quer através do crescimento da própria capacidade
produtiva, em ambos os casos criando condições para o desenvolvimento de novos
comportamentos económicos e sociais.

Q15 – Que efeitos não esperados da intervenção é possível identificar?
A execução do PAIPA constituiu-se num processo de aprendizagem e estruturação
de trabalho que tem sabido adaptar-se às condições dos lugares onde atua, seja ao nível
das condições físicas propriamente ditas, seja ao nível da melhor comunicação e
interação com as comunidades locais, ou ao nível de questões externas (de âmbito
político, por exemplo). O seu campo de ação, assim como a conjuntura em que tem
vindo a desenvolver-se, têm determinado uma atuação muito plástica e com ritmos
adequados (pouco acelerados). Este facto acabou, na prática, por permitir que as
comunidades se fossem apropriando ao longo do tempo (pela repetição e
acompanhamento continuado) de níveis crescentes de competências em vários
domínios. Desse ganho de competências há efeitos mais esperados e mais visíveis do
que outros.
De entre os efeitos mais esperados, podemos considerar aqueles que se prendem
com a introdução da maquinaria, especialmente do trator, e que se refletem no
aumento, quer das áreas lavradas, quer da produção. A introdução de novas espécies e
de novas técnicas de trabalho também têm dado bons resultados, espelhados num
aumento da produção de produtos hortícolas (mais do que de fruta).
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De entre os efeitos não esperados podemos incluir um conjunto de efeitos indiretos,
muito especialmente ao nível das competências adquiridas pelo trabalho nas hortas
exóticas (um espaço das mulheres). Esses conhecimentos estão a ser claramente
aplicados pelas mulheres nas suas hortas familiares. Esses saberes estão a ser
importados, através de um processo de imitação, por mulheres de famílias e tabancas
que não estão ligadas ao PAIPA, mas que acabam também por absorver essas
competências.
Outro efeito inesperado prende-se com o reconhecimento do interesse e valor do
PAIPA por parte das comunidades, facto que, entre outras consequências, tem
estimulado o retorno sazonal de familiares (homens) residentes em Bissau (e mesmo
em Portugal) nos períodos de maior trabalho. Essa mão de obra extraordinária permite
que as famílias possam lavrar uma maior quantidade de terra e esperar, assim, um
aumento da produção. A colaboração destes familiares é depois compensada com uma
margem da produção que, em muitos casos, é utilizada para consumo, mas também
para venda.
Por parte de alguns dos homens mais velhos existe o desejo de que o PAIPA possa,
um dia, criar outras áreas de formação mais especificamente direcionadas para os
jovens. Muito concretamente, esse desejo exprime a vontade de que os jovens possam
aprender a profissão de tratoristas e de mecânicos. Importa compreender se essa ideia
não será reveladora de uma tomada de consciência, a partir dos efeitos reconhecidos
ao PAIPA, sobre a possibilidade de começarem a explorar outras oportunidades úteis,
quer para a melhoria de vida das populações, quer para o próprio desenvolvimento
local.
Estes foram os efeitos não esperados mais evidentes. Uma estadia mais duradoira
no terreno talvez pudesse dar a conhecer alguns outros que, certamente, vão existindo,
mas que não se ofereceram tão notados, ou referidos pelas populações entrevistadas.

Q16 – O modelo de gestão implementado pela intervenção é sustentável e replicável?
O modelo de gestão evoluiu de acordo com as mudanças observadas no quadro
institucional do PAIPA. Até 2012, o modelo incluía uma coordenação partilhada entre o
Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural (MADR) e o Agente da Cooperação
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do IPAD. Mas com a mudança de estratégia verificada nesse ano, na sequência do golpe
de Estado de 12 de abril, o modelo de gestão ficou mais simplificado e, sobretudo, com
a coordenação totalmente concentrada na Cooperação Portuguesa, na medida em que
o Camões, I.P. passou a deter a coordenação, assistência técnica, seguimento e
avaliação do projeto. A ADRI substituiu o MADR nas suas funções e viu reforçada as suas
atividades, com o objetivo de poder assumir progressivamente a coordenação do
projeto. As associações beneficiárias, para além da sua participação nas atividades do
projeto, deveriam garantir os espaços necessários para a execução das ações e assumir
os custos correntes da atividade e participar nos custos de investimento.
Desde 2012, verificou-se um progressivo esvaziamento da ADRI, à medida que ia
perdendo os seus quadros técnicos, cada vez mais motivados por outras opções
profissionais. Esta situação pôs em causa a possibilidade prevista da transferência da
coordenação do projeto para a organização guineense que, por isso mesmo, acabou por
se manter como responsabilidade da Cooperação Portuguesa. Se considerarmos os
acontecimentos de 2012, podemos dizer que os modelos de gestão pensados para o
PAIPA acabaram por não ter correspondência prática, o que põe em causa a perspetiva
da sua replicabilidade. Ora, na verdade, falhou o modelo de gestão conjunta com
organizações do Estado, devido à instabilidade que tem caracterizado a vida política
guineense, mas também falhou o modelo de gestão com apoio de uma organização nãogovernamental e por razões que não podem, também, ser dissociadas da vida política
do país.
As dificuldades na aplicação dos modelos de gestão concebidos numa lógica de
interação institucional não impediram que o PAIPA tivesse alcançado bons resultados
no domínio da produção agrícola e que tivesse introduzido importantes fatores de
mudança nas comunidades. Isto quer dizer que, numa lógica de replicabilidade, a
construção do modelo institucional e de gestão das ações de cooperação deve ter em
atenção, não só a necessidade de construir uma articulação mais direta com as
associações, mas também as dificuldades colocadas pela instabilidade política
recorrente do país.
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Q17 – O modelo de organização dos produtores e das mulheres é sustentável?
Importa não negligenciar o facto de que as mulheres também são produtoras e que
devem ser identificadas como tal. Esquecer este facto induz, à partida, a um
enviesamento nas leituras. O que se pode reconhecer com clareza é que homens e
mulheres (e jovens) são responsáveis por domínios diferentes em matéria de produção
e geração de rendimentos, como já foi referido anteriormente.
No terreno, foi possível reconhecer uma diferenciação, não apenas por género, mas
também por idades, relativamente aos responsáveis dos diferentes domínios de
organização do processo produtivo. Assim, ficou claro que os homens são os
responsáveis pela escolha, gestão e acompanhamento da produção de arroz, milho,
algodão, caju (consoante os casos), ou de outra cultura de maior extensão e rendimento.
Na prática, os homens detêm responsabilidades de dois tipos: i) responsabilidades
ligadas, sobretudo, ao valor do produto em termos da economia da família (e
necessariamente do seu valor no mercado); ii) e responsabilidades mais ligadas às
questões da política de gestão de terras e da estrutura agrária, nomeadamente, sobre a
tomada de decisões relativamente à seleção e extensão dos terrenos a cultivar. Mas a
gestão e produção dos pomares estão claramente a cargo de um segmento de homens
mais jovens, enquanto as hortas são nitidamente pelouro e responsabilidade das
mulheres. No caso das hortas exóticas, em regra, a tesoureira da associação é, também,
a chefe da horta.
Pelo que se pode compreender, as hortas representam um investimento de
grande sucesso dentro do PAIPA, embora com resultados ainda muito invisíveis.
Requerem um trabalho mais discreto, que não envolve maquinaria, mas que tem
proporcionado resultados inquestionavelmente positivos. Os produtos das hortas,
apesar de não serem considerados pelas comunidades particularmente interessantes do
ponto de vista da dieta alimentar, no entanto, são vistos como muito comerciáveis. Se
as culturas de renda (como localmente se diz), que são da responsabilidade dos homens
(arroz, milhos, algodão, caju etc.), são tidas como de grande valor e provento, a verdade
é que os produtos das hortas se vendem também muito bem (como repetidamente
afiançado) e têm um ciclo muito mais duradoiro, uma vez que ao longo do ano se podem
cultivar diversas espécies de produtos. Este facto permite às famílias, muito
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especialmente às mulheres, um rendimento menos exuberante do que aquele
sazonalmente conseguido com os negócios das “grandes produções”, mas muito
importante porque mais constante. Aliás, a partir da observação realizada no terreno,
pode pensar-se que no processo de transição de uma agricultura muito simples, de base
familiar, para uma agricultura dita de rendimento (que pode também pode ser de base
familiar), os produtos das hortas, responsabilidade produtiva das mulheres, podem vir
a ter um papel de grande importância e em muitos anos até superior (dependendo das
condições do clima) aos rendimentos conseguidos pela venda de arroz e outras culturas
de extensão.
Desta forma, deve considerar-se que o modelo de organização dos produtores, e
das mulheres em particular, é sustentável e revela poder alcançar, a médio prazo,
resultados muito substanciais, quer em termos de rendimento, quer em termos de
ganhos pessoais (com impactos familiares) na área da capacitação em vários domínios,
nomeadamente o dos negócios, gestão de stocks, cobertura de uma rede de mercados,
criação de “trabalho” (procurando-se a colaboração, no caso das mulheres, de raparigas
de famílias mais pobres que podem pôr a trabalhar para si, como empregadas, seja nas
hortas ou nas vendas), tal como vem acontecendo noutros contextos africanos
estudados pela equipa no âmbito de trabalhos precedentes. Sempre a partir de
conhecimentos conseguidos a partir de leituras e estudos anteriores, reconhece-se que
as mulheres camponesas (mais do que as que vivem nas cidades), continuam a preferir
manter os seus negócios muito discretos e os seus resultados muito privados, evitando
dessa forma a sua partilha por familiares, pedidos de empréstimos, mas sobretudo a
cobiça que pode sempre atrair o infortúnio (futisso).

Q18 – Tendo em conta o contexto local vulnerável, quais os principais desafios à
sustentabilidade da metodologia de intervenção?
A metodologia da intervenção tem-se revelado muito sólida porque compreensiva.
As suas características principais são a flexibilidade e adaptabilidade a eventuais
dificuldades, ou constrangimentos, o melhor dialogo com as populações e as estratégias
de trabalho baseadas, como já referido, no formar-demonstrando e aprender-fazendo.
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A vulnerabilidade do contexto local (se nos referirmos a vulnerabilidades de cariz
político e/ou ambiental) não constituiu, neste período de desenvolvimento do projeto,
um fator bloqueador, embora, por vezes, pudesse ser limitante. Ela é, sobretudo, um
elemento que acaba por requerer uma capacidade de adaptação e ajustes (muito
informais), que não são inesperados nem desconhecidos das comunidades. Do que se
pôde aferir com a situação política de 2012 e com as secas de 2013 e 2014, o projeto,
apesar dos inúmeros constrangimentos, soube também fazer face a essas situações de
vulnerabilidade (talvez aprendendo com as populações), deitando mão a soluções que,
ao que pudemos compreender, não deixaram de ter contornos de alguma
informalidade.

Q19 – Quais os principais desafios à replicabilidade da metodologia de intervenção em
outras regiões/etnias da Guiné-Bissau?
A prática tem demonstrado que o PAIPA tem um excelente entendimento sobre o
valor das questões relacionadas com as particularidades culturais, geográficas e outras,
facto que concorre e facilita a aproximação e o diálogo com as comunidades e
autoridades locais. Isto acontece desde o início da implementação do PAIPA e, ao que
pudemos constatar, tem continuado, ao longo dos anos, a ser preservado pelos agentes
portugueses que se mantém no terreno e que, assim, têm sabido valorizar e promover
as boas relações de trabalho e colaboração de uns e outros atores envolvidos no projeto,
o que se espelha na visível e crescente apropriação do PAIPA por parte das
comunidades.
A metodologia de intervenção, em nossa opinião, permite uma verdadeira
cooperação entre o PAIPA e as comunidades que têm optado por associar-se ao projeto.
Ainda que, em termos formais, o PAIPA contenha ambições que ultrapassam as
áreas da agricultura, segurança alimentar e formação, em que tem estado mais
empenhado, o facto é que estas áreas de intervenção, bem como a clara definição dos
seus limites e fronteiras, são outras grandes valias do projeto. As comunidades são
sensíveis às questões da agricultura, produção e segurança alimentar porque elas são
muito concretas e afetam diretamente o seu quotidiano.
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Neste campo, é difícil que ocorram problemas relacionados com resistências
culturais realmente impeditivas do desenvolvimento dos trabalhos, a não ser no que se
possa relacionar com tabus ligados à produção para a alimentação e, eventualmente, a
algumas questões mais ligadas ao trabalho (as populações muçulmanas, por exemplo,
não trabalham à sexta-feira e é preciso ter isso em conta). Em projetos cujas área de
intervenção e objetivos possam afigurar-se mais “abstratos”, ou estranhos às
populações, é mais comum a resistência das comunidades, tenha essa resistência uma
base cultural, ou outra. No campo dos projetos relacionados com práticas agrícolas para
o consumo e/ou rendimento, não é comum, diz-nos a experiência, que tal aconteça.
Na verdade, a apropriação dos resultados do projeto parece estar a ser feita de
forma muito gradual, natural e ajustada, nas diferentes comunidades visitadas, pelo
que, no caso do PAIPA, a questão da diversidade étnica nunca se prefigurou como um
obstáculo, nem como um constrangimento ao desenvolvimento do projeto. A questão
das etnias, ao que pudemos compreender, nunca se colocou como matéria sensível, no
sentido de poder criar constrangimentos, quer ao envolvimento das comunidades no
projeto, quer à boa realização dos trabalhos com o PAIPA.
Pode considerar-se que o bom conhecimento das distintas realidades culturais por
parte dos agentes do PAIPA e a deferência e respeito postos na comunicação com as
diversas comunidades são aspetos de valor não negligenciável e que, em larga medida,
podem ter concorrido, ainda que de forma difusa, para o sucesso da relação PAIPAComunidades-PAIPA.
Assim, desde que a metodologia de intervenção utilizada até ao presente pelo PAIPA
se possa manter, os principais desafios à sua replicabilidade prender-se-ão com: i)
matérias mais relacionadas com questões atinentes ao conhecimento geomorfológico
dessas outras regiões; ii) com a identificação de elementos-chave no terreno que
possam trabalhar com o PAIPA; iii) e, eventualmente, com questões orçamentais.

Q20 – Em que medida a ADRI está devidamente capacitada para, de forma autónoma,
implementar a replicação da metodologia de intervenção e do modelo de gestão?
Considerou-se de início que a ADRI, pudesse ser, mais do que outras instituições
ligadas à Cooperação Portuguesa ou a outros doadores internacionais, o parceiro que,
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estando no terreno e tendo sobre esse mesmo terreno conhecimento útil em vários
campos de matérias, teria condições para acautelar a manutenção dos trabalhos
desenvolvidos pelo PAIPA, e eventualmente tutorar e dar apoio técnico às comunidades
quando se considerasse necessário.
Acontece porém que a ADRI é uma instituição desativada e claramente
desconhecida/esquecida pela maior parte das instituições contactadas em Bissau. Ao
que se pode aferir, os quadros da ADRI acabaram com o tempo e nalguns casos em
virtude das mudanças políticas muito comuns na Guiné-Bissau, por desmobilizar e
abraçar outros encargos e responsabilidades profissionais.

Q21 – De que forma a intervenção se relaciona com outras intervenções da
Cooperação Portuguesa e de outros dadores internacionais?
Desde o início do PAIPA que existem orientações para criar sinergias e estabelecer
parcerias com outras organizações que operam no terreno de intervenção do projeto,
nomeadamente, com entidades financiadas pela Cooperação Portuguesa (organizações
da sociedade civil portuguesas) e com a Cooperação Multilateral. Na medida em que vão
ao encontro dos objetivos do projeto, essas sinergias poderão ajudar a evitar
duplicações das ações no terreno e a capitalizar os recursos existentes. No decurso do
projeto, houve quatro tentativas de parcerias formais com outras organizações,
nomeadamente, com:
i)

A iniciativa de valorização da apicultura em Bafatá e Gabu, que resulta de uma
parceria entre a União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa (UCCLA) e a União
Europeia. Segundo pudemos apurar, esta parceria ajudou a capacitar alguns
agricultores em técnicas de apicultura e deu origem a uma associação de apicultores
em Bafatá, o que permitiu aumentar a produção de mel e de produtos derivados.
Porém, problemas de gestão com o parceiro local ditaram o fim da iniciativa.

ii) O projeto de reabilitação dos hospitais de Bafatá e Gabu, da iniciativa do Fundo das
Nações Unidas para a População (FNUAP). A parceria com o PAIPA tinha em vista a
criação de mutualidades de saúde para mulheres, permitindo-lhes um melhor
acesso a cuidados de saúde, em particular, no campo da saúde reprodutiva. No
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entanto, a pouca atenção dada pela FNUAP a esta componente lateral do projeto
não permitiu avançar com a criação das mutualidades.
iii) As iniciativas de formação da ONG portuguesa Fé e Cooperação (FEC) e da UNICEF.
Neste caso, estava prevista a criação de uma sala de aulas em Sucotô, mas, como
pudemos apurar, a iniciativa não avançou. De acordo com a informação recolhida,
foi apenas dada formação aos professores das tabancas de Bafatá por parte da FEC.
iv) Uma iniciativa na área ambiental, em parceria com o Instituto da Biodiversidade e
das Áreas Protegidas (IBAP), mas que não avançou uma vez que o projeto não incidia
em zonas protegidas do território da Guiné-Bissau.
Para além destes quatro exemplos de tentativas de criação de parcerias no terreno,
a coordenação do projeto procurou, ainda, participar em plataformas de concertação
com organizações multilaterais presentes na Guiné-Bissau, integrando o Grupo de
Segurança Alimentar e Nutricional38. Este grupo visa, essencialmente, a troca de
informações entre diferentes atores que operam no terreno nos domínios da segurança
alimentar e da agricultura, nomeadamente ONG, financiadores, agências das Nações
Unidas e as próprias instituições públicas guineenses.
Segundo o representante da FAO (Organização das Nações Unidas para a
Alimentação e Agricultura) na Guiné-Bissau, a equipa do PAIPA partilhou sempre as
informações e também enviava pequenos flashes. O mesmo responsável refere ainda
que, em 2013, houve uma tentativa de criação de um memorando de entendimento
entre o PAIPA e a FAO para a realização de atividades conjuntas, nomeadamente de
Hortas Escolares e Comunitárias, porém não foi possível a sua concretização devido ao
orçamento reduzido de que dispunham. O programa consistia no donativo de sementes
de hortaliça e pequenos materiais agrícolas para apoiar as hortas nas escolas e, ao
mesmo tempo, apoiar os pais e encarregados de educação das crianças. As mulheres
tinham a responsabilidade das hortas na comunidade, podendo estas também servir

38 Durante o período de transição (desde o Golpe de Estado em 2012 até às eleições), o grupo de concertação de
segurança alimentar foi liderado pela FAO e pelo PAM, com presidências rotativas, e as reuniões eram trimestrais.
Em 2014, por proposta da FAO, o Grupo foi dividido em subgrupos, de acordo com os temas de interesse para cada
uma das organizações, de forma a permitir um maior aprofundamento nas discussões. Entretanto, a Secretaria de
Estado de Segurança Alimentar da Guiné-Bissau passou a liderar o Grupo, mas este deixou praticamente de reunir.
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para alimentar a escola. Estava previsto ainda a formação técnica de produção, de
práticas nutricionais e alimentares e demonstrações culinárias com as mulheres. No
entanto, o programa não se realizou pois não se chegou a acordo quanto ao orçamento
do projeto. Era um projeto muito ambicioso, que envolvia processo de distribuição, de
formação e de acompanhamento técnico, mas que requeria uma dotação considerável
do orçamento do PAIPA.
Das diversas entrevistas realizadas com parceiros e representantes de organizações
multilaterais dedicadas às questões da agricultura e alimentação na Guiné-Bissau,
conclui-se que houve diversas tentativas de criação de sinergias e de concertação com
outras entidades, mas que fracassaram quase sempre. Os constrangimentos
orçamentais e de recursos humanos, bem como a pouca capacidade de seguimento das
iniciativas, são algumas das razões apontadas para a fraca concretização dessas
tentativas. Mas podemos ir mais longe e dizer que as dificuldades na construção de
parcerias podem ser colocadas, que ao nível do projeto local, quer ao nível da própria
Cooperação Portuguesa. Para o PAIPA, tentar construir parcerias, ainda que elas
pudessem ser úteis em áreas como a educação para a alimentação e saúde, levaria o
projeto a defrontar-se com a ausência de condições de apoio técnico e financeiras, além
de que o extravasamento para fora dos seus objetivos principais poderia colocar em
risco as suas principais vantagens, como a pequena dimensão, o âmbito claro da sua
ação, ou a sua metodologia de abordagem. A criação de sinergias, ainda que própria da
ação no terreno, está necessariamente dependente da assunção central dessa
estratégia, ou seja, ela depende de uma conceção política de articulação das ações no
terreno e tem de ser da responsabilidade do organismo que propõe e executa a política
de cooperação – o Camões I.P.
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Conclusões e recomendações
Depois do que ficou exposto relativamente à organização e execução do PAIPA, este
ponto das conclusões evidencia algumas questões consideradas de maior relevo,
algumas das quais já referidas ao longo do texto. Antes de mais, importa frisar que a
equipa de Avaliação considera que o PAIPA é, na generalidade das áreas onde tem vindo
a intervir, um projeto com resultados muito positivos, podendo ser considerado um
modelo de boa-prática nesta área da cooperação. Pelo que foi possível reter ao longo
do estudo, o projeto tem conseguido resultados apreciáveis ao nível da melhoria e
aumento da produção, da introdução de novas espécies e práticas agrícolas, bem como
no campo da transição agrícola, com efeitos evidentes ao nível da segurança alimentar
e da promoção de uma melhor qualidade de vida das populações.

Conclusões
1.

PROJETO RELEVANTE. O PAIPA, Projeto de Apoio à Intensificação da Produção

Alimentar na Guiné-Bissau, desenvolvido desde 2008, é um projeto relevante e tem
contribuído para responder a muitos dos problemas e necessidades que se colocam às
tabancas alvo da intervenção. Os fatores que contribuem para esse sucesso são:
•

A pequena dimensão do projeto: facto que possibilita margens de flexibilidade,
informalidade e resiliência de valor muito significativo para a sua execução.

•

Âmbito claro, focado em questões do foro da agricultura, questões reconhecidas
pelas populações envolvidas como úteis e necessárias, tais como a produção
agrícola vocacionada para a subsistência e o rendimento. Este facto promove o
interesse e envolvimento das comunidades.

2.

METODOLOGIA DE ABORDAGEM DO PAIPA. Para o sucesso de projeto muito

contribuiu a metodologia de abordagem do PAIPA, uma metodologia com
características de lateralidade (abordagem parceira) e assente numa lógica de
transferência de conhecimentos que estimula e facilita o envolvimento das
comunidades nos processos de formação geral.
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•

Metodologia que segue o modelo Learning by doing, que fomenta a transferência
de conhecimentos, estimula o envolvimento das comunidades e facilita a
capacitação dos intervenientes.

Fomenta, também,

a transferência de

conhecimentos sobre aspetos socioculturais das comunidades para os executores
do projeto no terreno, facto de grande utilidade em termos de melhor compreensão
e comunicação respeitadoras das heterogeneidades locais.
•

Integra um importante grau de informalidade, o que permite ajustes de vários
tipos, de que se salientam ajustes de calendário, de prazos de execução de
determinadas tarefas, de eventual fornecimento de materiais, etc.

•

Mostra respeito e capacidade de acomodação das diversidades socioculturais, o
que facilita a organização dos trabalhos, o diálogo e as sinergias.

•

Desenvolve uma interação contínua com os técnicos no terreno, facto que tem
levado as populações a observar e a ganhar confiança/acreditar no
desenvolvimento e na bondade do projeto.
Outros aspectos que têm contribuído para o sucesso da execução do PAIPA
prendem-se com: i) a integração de um técnico guineense na equipa de terreno, um
profissional com reconhecidas competências de comunicação e diálogo, com
elevado grau de conhecimento sobre a heterogeneidade sociocultural das diversas
etnias e, de sublinhar, respeitador dessas diferenças; ii) a qualidade dos
conhecimentos técnicos detidos pelos agentes do projeto; iii) o reconhecimento
dessas competências por parte dos camponeses envolvidos no projeto; e iv) as
competências desses agentes na transferência de conhecimentos formativos às
comunidades envolvidas nos trabalhos. Igualmente importante é a utilização,
sobretudo nas fases de trabalho mais experimental, de uma metodologia de
trabalho em conjunto, que na prática conduz a um ambiente de co-aprendizagem
gerador de forte unidade.

3.

TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTOS. A metodologia de trabalhos desenvolvida

pelo PAIPA criou condições para a capacitação, em vários domínios, das camponesas e
camponeses envolvidos no projeto.
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•

De sublinhar a importância da constituição de Associações e do papel destas na
gestão local do PAIPA (organização do trabalho, da produção, dos pomares e hortas
exóticas, aluguer de maquinaria, gestão das quotas, etc.) mas também no diálogo
PAIPA – comunidades;

•

Importantes também são as aprendizagens, no tocante ao valor e utilização da
maquinaria, da introdução de novas sementes e técnicas de produção e cultivo, que
se expressam na diversificação da produção agrícola introduzida pelas hortas
exóticas e pelos pomares, cujos bons resultados remetem para o valor da formação,
da apreciação das novas espécies, bem como do reconhecimento do interesse e dos
benefícios dos novos produtos.

•

A experiência das hortas exóticas tem contribuído para a progressiva introdução de
novos produtos agrícolas na alimentação tradicional, melhorando as condições para
uma dieta mais rica e equilibrada e para a superação da ideia de “fome” e de “meses
de fome”, o que poderá contribuir para uma outra consciência da qualidade de vida
das populações.

•

A experiência muito positiva das hortas familiares faz delas um garante real do
consumo e do aumento de rendimento da maioria das famílias das tabancas, o que
constitui um exemplo real de apropriação de conhecimentos com efeitos de
empowerment pessoal, familiar e comunitário. No âmbito do PAIPA, as hortas criam,
assim, um enorme potencial de crescimento produtivo e de mudança nas
comunidades rurais.

4.

IMPORTÂNCIA DAS MÁQUINAS, EM PARTICULAR, DO TRATOR. Não há dúvida de

que a grande bandeira do PAIPA é a maquinaria, muito especialmente o trator. A
introdução de tecnologia parece ser de grande importância no que concerne ao
aumento da produção e ao alívio na execução de determinado tipo de tarefas muito
árduas. O trator é, claramente, a máquina mais disputada, pois que auxilia grandemente
na produção orizícola e de milho, culturas de extensão muito consideradas em termos
da alimentação, mas sobretudo no que respeita à sua comercialização. As outras
máquinas, a descascadora e o moinho de cereais, acabam por ter menor visibilidade,
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ainda que a sua utilização seja um facto. O rendimento que delas se retira é menos
impressionante e menos óbvio do que aquele proporcionado pelo trator, que se
consubstancia, não apenas no aumento produção, mas também no aumento das terras
trabalhadas.
Já os motocarros, pensados para facilitar o escoamento dos produtos para os
mercados, não têm tido, como referido, o sucesso pretendido, sendo sobretudo
utilizados em situações de emergência médica. Esta situação poderá ser alterada, como
proposto no texto, se for pensada uma estratégia diferente para a sua utilização e se
puderem passar a transportar, não apenas mercadorias, mas também as camponesas,
que preferem ser elas próprias a acompanhar os produtos que entendem vender nos
mercados.

5.

IMPORTÂNCIA DO AUMENTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA. A mudança a que se tem

vindo a assistir no campo do desenvolvimento agrícola e da produção, como efeito da
implementação do PAIPA, já começou a dar resultados visíveis, em especial nas tabancas
onde a experiência é mais antiga, sendo que nas outras também parece caminhar no
melhor dos sentidos. Foi unânime a reação dos atores entrevistados relativamente a
esta questão, tendo todos confirmado a ideia de que presentemente se produz mais,
em quantidade e em diversidade, o que pode ser confirmado com as estatísticas da
produção agrícola publicados nos relatórios de missão dos agentes da Cooperação
Portuguesa. Os bons resultados, ao que se pode aferir, acabam por ter consequências,
quer ao nível do consumo, quer do rendimento.
A informação coligida relativamente ao crescimento da produção de arroz mostra
que a produção por beneficiário aumentou significativa e sustentadamente a partir de
2008, com uma taxa média de crescimento anual ligeiramente acima de 60%. Este
crescimento teve consequências muito positivas para a segurança alimentar do
conjunto da população beneficiária do PAIPA. Se considerarmos, de acordo com os
relatórios de progresso do PAIPA, que se pode estimar em cerca de 121 quilos de arroz
descascado o valor médio necessário para um guineense suprir as suas necessidades de
consumo, e sabendo que entre 2012 e 2014 o valor médio da produção por beneficiário
foi de quase 175 quilos, então, podemos aceitar que nos últimos anos se caminhou no
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sentido da segurança alimentar nas associações de agricultores integradas, em termos
de consumo de arroz.

6.

VALORIZAÇÃO DO PAPEL DAS MULHERES. No caso do PAIPA não se fez, e bem em

nosso entender, distinção por género, sobre quem pode, ou não, ser sócio do projeto.
Na constituição das associações, foram feitas distinções, preferindo-se chefeshomens e tesoureiras-mulheres, critérios que assentaram no bom conhecimento que os
fundadores do PAIPA tinham sobre as especificidades culturais e organizativas locais,
pelo que a imposição desses critérios foi ao encontro das lógicas das comunidades, não
tendo causado qualquer tipo de constrangimento.
Os trabalhos demonstram que homens e mulheres têm vindo a ser capacitados e a
assumir responsabilidades específicas. As próprias comunidades fazem, naturalmente,
uma divisão dos seus papéis e ambições segundo as suas lógicas, tradição e, claramente,
os saberes e interesses de parte a parte.
A experiência malsucedida de Biombo, como foi referido no capítulo sobre
Metodologia, pode ter sofrido entre, outros aspetos, da intenção de se trabalhar só com
mulheres, excluindo-se os homens, um erro, entre comunidades patriarcais.

7.

O MODELO INSTITUCIONAL E DE GESTÃO. O modelo institucional e de gestão do

PAIPA sofreu sucessivos ajustamentos ao longo do período de execução. Na verdade,
falhou o modelo em parceria com organizações do Estado, devido à instabilidade que
tem caracterizado a vida política guineense, mas também falhou o modelo em parceria
com uma organização não-governamental e por razões que não podem, também, ser
dissociadas da vida política do país.
As dificuldades na aplicação dos modelos concebidos numa lógica de interação
institucional não impediram que o PAIPA tivesse alcançado bons resultados no domínio
da produção agrícola e que tivesse introduzido importantes fatores de mudança nas
comunidades.
Isto quer dizer que os modelos institucional e de gestão previstos para o PAIPA
devem ser repensados. A experiência demonstra que o PAIPA tem tido, em conjunto
com as populações, capacidade e autonomia suficientes para a sua boa gestão. As
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comunidades conhecem e confiam no trabalho do PAIPA, tal como também conhecem
os modos e modelos de atuação no terreno de outros organismos (nomeadamente
ONGd nacionais e internacionais), organismos esses com práticas não raras vezes menos
empenhadas. Tendo em atenção o caminho percorrido até aqui, talvez fosse de
ponderar a construção de uma articulação mais direta com as associações criadas no
seio das comunidades onde o PAIPA tem vindo a ser executado e, eventualmente,
noutras para onde o PAIPA se possa expandir.

8.

FRAGILIDADE ORÇAMENTAL DO PAIPA. Durante os primeiros anos de execução do

projeto houve um esforço de financiamento de equipamentos necessários para a
intervenção na agricultura, permitindo a realização dos objetivos de intensificação e
diversificação da produção, o desenvolvimento da capacidade de processamento
agrícola e de apoio à comercialização da produção, bem como o desenvolvimento das
capacidades das associações de agricultores. O esforço orçamental respeitante a esses
objetivos representava, entre 2009 e 2011, cerca de 75% da execução orçamental do
PAIPA, esforço que caiu para a ordem dos 25% a partir de 2012, enquanto as despesas
referentes ao apoio à ADRI e à gestão e coordenação subiram para cerca de 66% do
financiamento executado. Estes valores configuram uma situação de fragilidade
orçamental do PAIPA, em particular, no que concerne à consecução dos seus objetivos
principais. A causa principal desta fragilização foi a compressão dos recursos financeiros
destinados às actividades de produção agrícola em consequência do desvio de parte
importante do financiamento do PAIPA para apoio à ADRI, nomeadamente, para
suportar um volume excessivamente elevado de remuneração de recursos humanos.
Do ponto de vista da evolução temporal, também pudemos observar que o
financiamento do PAIPA se manteve praticamente ao mesmo nível, com um valor médio
de execução de 92,1 mil euros entre 2008 e 2014, o que quer dizer que, em termos reais,
se verificou uma diminuição do financiamento do projeto. Isso coloca a necessidade,
não só de uma revisão do nível orçamental do PAIPA, como também de uma reavaliação
do esforço de financiamento das rubricas relacionadas com os objetivos principais do
projeto. Convém notar que essa revisão orçamental não implicaria um peso relevante
no volume dos fluxos da ajuda pública portuguesa dirigida para a Guiné-Bissau, na
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medida em que o financiamento do PAIPA não representou mais do que 1,4% da
totalidade da ajuda pública ao desenvolvimento que Portugal concedeu à Guiné-Bissau
durante o período em análise.

9.

QUADRO DE RELAÇÕES ENTRE OS ATORES NO TERRENO. Ao longo da sua

experiência de execução, o PAIPA foi construindo com as comunidades uma relação de
proximidade e confiança de grande valor prático e simbólico. Esse facto resulta de um
forte respeito pelos referenciais culturais locais e da opção por estratégias de trabalho
em colaboração estreita com as populações. A este respeito, devemos sublinhar:
•

A responsabilização das comunidades no tocante à designação dos chefes das
associações e das tesoureiras, assim como dos responsáveis pelos Pomares (homens
mais jovens que integram o corpo administrativo das associações).

•

A responsabilização das associações pela gestão da maquinaria e das escalas do seu
aluguer.

•

O acompanhamento que os agentes do PAIPA fazem implica, para além das reuniões
com os responsáveis das associações, um encontro com as autoridades locais, que
na prática representam e são as responsáveis pelas suas comunidades.
O PAIPA soube construir um quadro de relações que implica uma contínua e

integrada auscultação das comunidades, facto de considerável importância,
reconhecido e apreciado pelas sociedades camponesas em geral.

Recomendações
As recomendações que a seguir se apresentam assentam em dois grandes campos
de questões, de níveis macro e micro, relativas ao Projeto e aos desafios que se colocam
à sua continuidade e sustentabilidade. De um ponto de vista macro, as recomendações
relacionam-se com o cenário de saída do PAIPA e com questões que se prendem com a
ligação entre trabalho, género e comunidade. Numa perspetiva micro, as
recomendações relacionam-se com o domínio das associações, nomeadamente, com a
criação de novas associações e alargamento do seu domínio de intervenção, com o
sistema de novas adesões e com a importância das quotizações.
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Ainda neste campo, importa fazer referência a algumas questões muito concretas,
a avaliar, nuns casos enquanto possíveis fatores de desenvolvimento do projeto e
noutros, enquanto possíveis fatores de bloqueio desse desenvolvimento.

1. Estudar e planear com rigor e antecedência o processo de saída do PAIPA,
para não se pôr em risco os resultados entretanto alcançados e para evitar que
se negligencie o património de experiência que o PAIPA acumulou no trabalho
com comunidades camponesas
1.1. Apostar num esforço de delegação de competências e responsabilidades numa
rede maior de indivíduos em cada tabanca
O projeto não atingiu ainda um grau de maturidade suficiente para que se possa dar
início ao processo de suspensão. Mas a experiência da execução do PAIPA dotou já os
promotores do projeto e algumas das comunidades-base (sobretudo aquelas onde estão
sediadas as associações e algumas das tabancas mais participativas) de um conjunto de
competências e conhecimentos que permitem que se possa começar a calcular esse
passo. A partir de agora, o projeto deve apostar num esforço de delegação de
competências e responsabilidades numa rede maior de indivíduos em cada tabanca.
Esta poderá ser, consideramos, a melhor estratégia a seguir no planeamento da
transferência do projeto para as comunidades.
Essa delegação de competências e responsabilidades deverá constituir-se num
processo preparado a partir do alargamento, ou mesmo da especialização de atividades,
no âmbito do projeto, atividades essas que se possam potenciar dentro das associações,
em áreas eventualmente ligadas à formação no domínio da atividade mercantil, que
passe, por exemplo, pela: i) formação de agricultores e agricultoras em atividades
agrícolas mais vocacionadas para a comercialização; ii) formação na área da logística; iii)
formação no campo da segurança alimentar, como inicialmente previsto para o PAIPA;
iv) formação para jovens, como por vezes foi sugerido pelos mais velhos de algumas
tabancas, que lhes permita, por exemplo, aprender o ofício de tratoristas e mecânicos
e, posteriormente, também possam trabalhar fora do PAIPA.
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1.2. Potenciar áreas de prestação de serviços, no âmbito das associações, com a ideia
de uma rendibilização de saberes e, eventualmente, de materiais
Para além do aluguer dos tratores (de grande sucesso como foi diversas vezes
referido), poderão ser rendibilizados os motocarros, se for feita a alteração já sugerida
no texto – a permissão do transporte das vendedeiras juntamente com as suas
mercadorias, até ao mercado, ou um ponto da estrada (muitas vezes longe da tabanca
de origem das vendedeiras) onde possam, depois, apanhar um transporte local. Esta
alteração, para além de facilitar a vida das camponesas (logo das famílias), pode dar uso
efetivo aos motocarros e vir a potenciar recursos para o projeto através da criação de
um sistema de aluguer dos motocarros.

1.3. Capacitar mais pivots locais para garantir um acompanhamento continuado dos
trabalhos
Ainda no que concerne ao processo faseado de suspensão do PAIPA, importa
considerar outras estratégias de atuação, de onde se pode destacar a capacitação de
mais pivots locais. Por forma a conseguir que o projeto não corra grandes riscos no seu
ciclo de execução, num contexto de recorrentes períodos de instabilidade política,
importará identificar e capacitar mais pivots locais, a exemplo do que o PAIPA já faz.
Trata-se de formar indivíduos que possam fazer um acompanhamento/tutoria dos
trabalhos sempre que as associações/comunidades o requeiram.
Esses pivots devem manter-se ligados à Cooperação Portuguesa durante todo o
processo de transição, uma vez que a experiência (esta e outras) demonstra serem, em
regra, muito frágeis as possibilidades reais de parceiros locais (associações, ONGD e
outros organismos) para se responsabilizarem por um trabalho de acompanhamento às
comunidades (dado que que esses organismos são pouco resilientes face a um conjunto
de vulnerabilidades locais, como o são, por exemplo, as mudanças políticas, os baixos
salários pagos aos profissionais especializados, etc.). Os pivots locais poderão, então,
constituir-se numa resposta realmente endógena neste domínio de atuação e
elementos de fundamental importância num eventual processo de transferência, ou de
integração do PAIPA no ATIVA.
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1.4. Criar um banco de materiais de suporte para sustentar a preparação de saída do
PAIPA
Considera-se que todo este processo deve ser acompanhado e suportado por um
conjunto de materiais a preparar e a legar às populações. Sublinha-se a ideia da utilidade
que poderia ter a preparação, entre outros materiais formativos, de “manuais de
instruções” em diferentes domínios dos trabalhos − nomeadamente, sobre técnicas de
preparação de terrenos, uso e arranjo da maquinaria, ou outros domínios a identificar
pelos agentes do PAIPA no terreno em conjunto com as populações. Esses manuais,
considera-se, deveriam valorizar sobretudo ilustrações cuidadas, que mostrassem com
clareza os passos corretos a seguir no exercício de determinada atividade. Esse trabalho
deveria ser coordenado, ou orientado, pelos técnicos do PAIPA no terreno.

1.5. Elaborar um estudo prévio para fundamentar o plano de saída do PAIPA
Um plano de ação de saída do PAIPA, no caso de ser implementado, deverá ser
suportado por um estudo prévio que implique uma auscultação do sentir das
comunidades, facto que, na prática, poderá consubstanciar-se no reforço do seu
envolvimento. No processo de transição, insistimos, devem ser envolvidas e
explicitamente comprometidas as comunidades-alvo do projeto, numa estratégia que
visa reforçar o nível de capacitação e, mesmo, de representação geral sobre as suas
próprias responsabilidades, competências e possibilidades. Nestes casos, não deve ser
subvalorizada a importância da autoconfiança – um aumento dos níveis de apropriação
dos conhecimentos pode dotar as populações de confiança, um fator muitas vezes
esquecido, mas imprescindível quando se visam processos de empowerment.

2. Pensar a criação de novas associações, para permitir um maior alcance do
projeto e aliviar as poucas associações existentes da pressão da procura, cada
vez mais sazonal, por um número elevado de tabancas que pretendem aceder
à maquinaria, em especial ao trator, a preços muito convenientes
2.1. Criar mais associações e alargar os domínios da sua capacitação, num processo
conjunto com as populações.
Ao longo do texto, foi desenvolvida a ideia de que as associações poderão vir a
tornar-se a chave da sustentabilidade do PAIPA. Por isso mesmo, mais do que delegar
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competências em parceiros locais, a nossa recomendação é no sentido de o PAIPA
também investir na criação de mais associações.
Uma difusão de associações poderia, eventualmente, transformar as adesões
oportunistas (sazonais) em participações mais empenhadas e envolvidas das
comunidades no projeto, com efeitos numa melhoria real das condições de vida de mais
populações. No entanto, considera-se que um alargamento do conjunto de
competências das associações requer a formulação séria de um plano de novas áreas
em que poderão ser capacitados estes organismos (nomeadamente algumas das áreas
atrás identificadas). A experiência demonstra que as comunidades, sobretudo aquelas
mais envolvidas no PAIPA, têm consciência de que o projeto, entre outras valias,
conseguiu proporcionar-lhes um importante grau de estabilidade, que lhes permite,
agora, confiança para ambicionar novas possibilidades, no sentido de ganharem
competências noutros domínios, para além daqueles já adquiridos.

2.2. Repensar o sistema de novas adesões, para que se possa gerir adequadamente os
níveis elevados de procura sazonal
A eventual disseminação de associações a outras tabancas poderia constituir-se
num caminho para a replicabilidade do projeto de uma forma muito integrada. Contudo,
o PAIPA deve avaliar bem a criação de mais associações uma vez que isso implica um
investimento importante em maquinaria, know how e nalguns outros recursos (também
humanos). Outra questão relevante prende-se com a importância de se recensearem as
comunidades envolvidas no PAIPA e de se reconhecer o grau e medida do seu interesse
e da sua participação no projeto. Esse facto poderia, entre outras coisas, auxiliar ao
reconhecimento de bons pivots locais e reforçar a gestão do sistema de quotizações.

2.3. Programar uma maior dotação de maquinaria para apoiar a criação de novas
associações
De notar que as adesões sazonais são claramente oportunistas. Não estando os
novos associados seriamente envolvidos no projeto, não contribuem com o seu trabalho
e empenhamento (nas diretrizes do PAIPA) para uma mudança e melhoria de vida,
aproveitando apenas a possibilidade de aluguer do trator a preços mais baixos do que
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os praticados pelo mercado. A pressão do envolvimento sazonal poderá pôr em risco a
boa relação do PAIPA com as tabancas base, caso as tabancas mais duradoiramente
envolvidas venham a considerar que têm mais direitos sobre a utilização da maquinaria.
A criação de novas associações requerer, por isso, uma maior dotação de maquinaria,
logo, um maior volume de financiamento do PAIPA, facto que não pode deixar de ser
avaliado.

3. Fazer uma avaliação rigorosa de algumas das vulnerabilidades a que o
PAIPA está sujeito, para não comprometer o melhor andamento do projeto e
pôr em risco a sua própria manutenção
Outro aspeto a ter em conta prende-se com questões de gestão corrente. São óbvias
algumas das vulnerabilidades a que o projeto está sujeito em termos da sua própria
logística. Uma revisão rigorosa do sistema de quotizações poderia ser um dos primeiros
passos a seguir.

3.1. Definir um plano de gestão dos equipamentos e de outros materiais e produtos
As condições de utilização e manutenção dos equipamentos, bem como do acesso
a outros materiais e produtos, colocam questões de gestão importantes para a
sustentabilidade do projeto. Essas questões têm a ver, por exemplo, com:
•

As condições físicas de alguns equipamentos, nomeadamente do carro de serviço
utilizado pelos técnicos do PAIPA nas deslocações às diversas tabancas para
acompanhamento dos trabalhos. Das condições desse veículo dependem,
claramente, o acompanhamento e o melhor andamento e desenvolvimento do
projeto.

•

Ainda, e com efeitos concretos na sustentabilidade futura do projeto, importa
também avaliar as fragilidades no acesso a um conjunto de bens básicos necessários
ao funcionamento regular dos trabalhos, bens como o gasóleo, por exemplo (se não
há dinheiro para comprar este combustível, ou se este produto falta no mercado, os
tratores param e, com eles, também param os trabalhos).
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•

A existência, ou não, de mecânicos no mercado que possam fazer as reparações
necessárias sempre que as máquinas se avariem.

•

A possibilidade de contratação de tratoristas na região.
Estas são questões da responsabilidade das associações, mas ainda claramente

asseguradas pelo projeto. Com a suspensão do PAIPA, poderão constituir-se em fatores
bloqueadores do bom desempenho dos trabalhos das comunidades, pelo que deverão
ser ponderadas no desenho do plano de suspensão do PAIPA.

3.2. Otimizar o sistema de quotizações, de forma a impedir que se transforme numa
vulnerabilidade do PAIPA
Do estudo realizado no terreno, pode aferir-se que muitos dos entrevistados não
sabem ao certo qual o montante das quotas que pagam. Alguns associados conhecem
bem o assunto, mas, na generalidade, este não se ofereceu como matéria sobre o qual
os associados/as se interessassem particularmente. Esta é, no entanto, uma questão
que se deve considerar de alguma importância, porque dela poderá depender, em larga
medida, a sustentabilidade futura das associações, do projeto e do processo de
mudança encetado pelo projeto.
Neste domínio, recomenda-se um maior trabalho, quer com as associações, quer
com as populações, pois que, no futuro, sem a tutela do PAIPA, o fundo conseguido pelo
pagamento das quotas deverá, entre outros objetivos, fazer face às despesas de
manutenção dos equipamentos, assim como à substituição, compra e amortização de
novas máquinas. Sobre este assunto importa sublinhar que, quer alguns dos “maisvelhos” das tabancas, quer alguns dos especialistas entrevistados em Bissau, foram
unânimes em considerar que os agricultores são recetivos à introdução de tecnologia,
mas pouco crentes da sua própria capacidade para conseguirem vir a comprar e
amortizar esse material.

3.3. Criar, em articulação com as comunidades, um plano de trabalho para programar
a compra e amortização de novos equipamentos
Esta é uma questão complexa e que ultrapassa os assuntos meramente relacionados
com a poupança, pois que entra na esfera das questões relacionadas com a confiança e
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com a noção de previsibilidade do futuro, matérias com as quais os camponeses
africanos, em regra, se sentem menos confortáveis. Recomenda-se, para além de um
plano de trabalho neste domínio, que não seja negligenciado o fato de que a gestão de
contas e poupanças deva continuar a ser confiada às mulheres, embora a eventual
decisão e compra de maquinaria seja pelouro dos homens, eventualmente até dos
homens mais jovens, caso lhes venha a ser reconhecida pela comunidade maior
competência nessa matéria.

4. O PAIPA deve repensar o seu modelo institucional e de gestão, de forma a
priorizar a importância da sua relação direta com as associações e as
comunidades e resguardar-se dos efeitos da instabilidade política recorrente no
país
Como já foi sublinhado, as dificuldades enfrentadas na aplicação dos modelos
concebidos numa lógica de interação institucional não impediram que o PAIPA tivesse
alcançado bons resultados no domínio da produção agrícola e que tivesse introduzido
importantes fatores de mudança nas comunidades. Isto quer dizer que o modelo
institucional e de gestão do PAIPA deve ser ponderado, tendo em atenção, não só a
necessidade de se construir uma articulação mais direta com as associações criadas no
âmbito do projeto, mas também as dificuldades que resultam da instabilidade política
recorrente do país. De notar que, para além de episódios relacionados com a
instabilidade política da Guiné-Bissau, o PAIPA, a par com as comunidades, conseguiu
superar outros tipos de crises por meio do recurso a esquemas solidários de base
tradicional sustentados em valores de confiança.

4.1. Aproveitar as competências criadas nas associações e melhorar o aproveitamento
das suas contribuições
Dois aspetos devem balizar a reflexão sobre o modelo institucional e de gestão. Por
um lado, a necessidade de o programa de cooperação aproveitar as competências que
vão sendo criadas nas associações de agricultores para incentivar a construção
endógena de modelos que permitam às comunidades, e às próprias associações,
aumentar a sua perceção de que são parte interessada no programa e melhorar o
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aproveitamento das suas contribuições, normalmente, baseadas em experiências de
terreno e, por isso, muito concretas e evidentes.
Por outro lado, o plano de suspensão pode optar por ponderar as lições das
experiências passadas que apontam para o facto de que as organizações externas
tendem a ser bloqueadas por fragilidades institucionais que resultam da instabilidade
política recorrente no país. A própria Cooperação Portuguesa reconheceu essa
inoperacionalidade quando, no documento do projeto de 2013, definiu como
coordenador do PAIPA o técnico contratado como agente da cooperação e estabeleceu
que, em função das necessidades, poderiam ser contratados localmente outros recursos
humanos especializados.

4.2. Apoiar-se numa reflexão mais ampla sobre o que deverá ser o envolvimento do
projeto em parcerias locais
As orientações que o PAIPA deve tomar em relação a modelos de interação
institucional devem estar enquadradas numa reflexão mais ampla sobre aquilo que o
projeto e o Camões I.P. compreendem que deva ser a participação local,
nomeadamente, o seu envolvimento em parcerias no terreno e as sinergias que devem
desenvolvidas. Cabe à coordenação do PAIPA tornar essa relação mais específica e
identificar claramente o que deve ser esperado de um parceiro local/nacional e quais os
termos em que essa atividade se deve realizar. A coordenação também pode tornar mais
clara a responsabilidade da ADRI (na prática um parceiro ausente) relativamente à
presença e participação de técnicos nacionais guineenses no projeto e garantir que as
suas iniciativas sejam parte integrante do PAIPA e das suas mudanças no futuro.

4.3. Apostar numa maior divulgação do PAIPA, transformando em mais-valia os
resultados práticos alcançados no terreno
Tratando-se de um projeto de reduzida dimensão e alcance, sugere-se que, havendo
orientações no sentido do envolvimento em parcerias no terreno, a busca de novas
parcerias deve ser fundada na identificação in loco de iniciativas dirigidas às populações
envolvidas no PAIPA e que tenham o mesmo caráter prático e de resolução de
problemas concretos que afetam o dia-a-dia das pessoas. Ao Camões, I.P., cabe a
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promoção de um maior esforço de concertação, coordenação e complementaridade das
ações de cooperação no terreno, nomeadamente, através do diálogo e da partilha de
informação entre as organizações presentes nas zonas de intervenção do PAIPA. Esse
eventual envolvimento em parcerias deveria, contudo, responder a uma coordenação
concertada.
A aposta numa maior divulgação do PAIPA, dada a singularidade da abordagem no
contexto da Cooperação Portuguesa oficial, poderá constituir uma mais-valia na medida
em que demonstra resultados práticos da aplicabilidade de fundos públicos em projetos
de cooperação para o desenvolvimento e o value for money deste tipo de intervenções
em contextos como a Guiné-Bissau. A quase invisibilidade deste projeto no contexto da
cooperação bilateral portuguesa poderá ser superada numa próxima fase,
nomeadamente através da afetação de recursos para a contratação de serviços de
comunicação (a título de exemplo, enumeramos a realização de breves vídeos com
depoimentos de pessoas diretamente envolvidas no PAIPA, newsletter com atualização
periódica de informação, maior dinamização da rede social já existente dedicada a este
projeto e maior presença no menu de notícias do site do Camões, I.P.).

5. O PAIPA deve continuar a evitar uma separação formalizada de áreas de
trabalho para homens e para mulheres. As próprias comunidades fazem
naturalmente essa divisão segundo as suas lógicas, tradição e, claramente, os
saberes e interesses de parte a parte
Uma análise do conjunto das questões em avaliação levantadas pelo Camões, I.P.
revela particular atenção dada a matérias que respeitam ao modo como as mulheres
lidam com a mudança, nomeadamente, no campo das mudanças induzidas pelo PAIPA
(e outras). Nas comunidades estudadas (comunidades não urbanizadas), pode
compreender-se existir, como noutras, uma clara regulação dos lugares e papéis de
homens e mulheres. De notar que, em geral, as sociedades camponesas em África dão
particular atenção aos equilíbrios de poderes de uns e de outros, respeitando interditos
milenarmente determinados e evitando dessa forma desafiar o estabelecido pelos
antepassados. Assim, procuram evitar ruturas que possam pôr em risco, para além dos
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indivíduos, cada grupo e as relações entre os grupos, numa noção de equilíbrios muito
importante em contextos, a vários níveis, muito adversos.

5.1. Ter em consideração que o desenvolvimento das comunidades se alcança, mais
pela inclusão de grupos populacionais, do que pelo seu tratamento em separado
Ao longo deste relatório, pudemos sublinhar que é errado entender-se que as
mulheres africanas se reconhecem em situação de inferioridade por relação aos
homens. Essa é uma perspetiva de abordagem de desenho euroamericano, que não se
adequa a todas as sociedades. Importa, pois, que se tenha em conta e se considere (aliás
como o PAIPA tem feito até agora) que na maior parte dos casos o desenvolvimento se
alcança, mais pela inclusão destes segmentos de população, do que pelo tratamento
separado de uns e outros.
As mulheres africanas (tal como os homens) não vivem alheadas do mundo que as
rodeia e, contrariamente ao que muitas vezes se supõe, sabem gerir, tal como as
mulheres de outras regiões, os seus direitos, os seus deveres e as suas responsabilidades
no seio dos seus grupos. No terreno, foi possível apurar o modo como são respeitados
os seus trabalhos e nas reuniões, pudemos testemunhar, sobretudo, como as mulheres
mais velhas (porque aos mais velhos, homens, mas também mulheres, é devido grande
respeito e reconhecimento) intervêm e opinam sobre as matérias em discussão.

5.2. Ter em conta os sistemas de organização e controlo social das comunidades e
contar com eles no alargamento das responsabilidades das associações
De notar que, apesar de o PAIPA estar a trabalhar também com comunidades
muçulmanas, esse tipo de especificidade não se tem refletido, ao que se pode
compreender, nos seus trabalhos. Esse fato remete para a ideia de que as comunidades
se organizam, em regra, em defesa de interesses maiores, como sejam a manutenção
da paz social (manutenção de boas relações com outras comunidades evitando cisões e
ruturas), o reforço de solidariedades (o grande suporte nas situações de maior
vulnerabilidade) a melhoria de vida e a estabilidade.
As várias comunidades mais próximas ao PAIPA mostraram já como os seus sistemas
de organização e controlo social são eficazes e respeitados. Recorde-se que os chefes
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das associações, assim como as tesoureiras, foram, na prática, sabiamente escolhidos
pelas comunidades e, por isso, nunca foi questionada a sua designação. Este é um
elemento facilitador dos trabalhos do PAIPA, mas é também revelador da possibilidade
de se poder contar com as próprias comunidades no tocante à tomada de decisões sobre
os elementos com perfil mais adequado para o exercício dos diversos ofícios. A pensarse um alargamento das responsabilidades das associações, este deveria continuar a ser
o método de seleção dos colaboradores, não descurando o facto de que, para além de
capacitar um número crescente de indivíduos, as comunidades poderiam vir a ser elas
próprias as grandes dinamizadoras do desenvolvimento endógeno.

6. A mudança está em curso e é observável uma cadeia de resultados que
importa reconhecer e fomentar no processo subsequente do PAIPA
Esta avaliação sustentou-se na recolha e análise da informação (documental e
etnográfica) sobre o projeto PAIPA. Na prática, a observação acabou por alargar-se a
finais de 2015 (data da recolha de dados no terreno), o que permitiu uma apreciação
mais abrangente da execução do projeto.

6.1. Ter em atenção o conjunto de ferramentas e competências ganhas pelas
populações num eventual processo de transição para uma agricultura de
rendimento de base familiar
Como se avançou ao longo do texto, o desenvolvimento do projeto ofereceu-se
eficaz relativamente a alguns dos objetivos previstos no seu arranque, nomeadamente,
no que concerne à capacitação das populações das tabancas intervencionadas de um
conjunto de ferramentas e competências que possam vir a abrir caminho rumo a um
processo de transição de uma agricultura tradicional de base familiar para uma
agricultura de rendimento, ainda que também de base familiar.
A mudança está claramente em curso e tem vindo a alimentar-se ao longo dos anos
de envolvimento do PAIPA, sendo que se deve considerar determinante a aposta no
fornecimento de bens e material necessário ao desenvolvimento de atividades agrícolas,
nomeadamente, maquinaria e sementes, para além de novas técnicas de trabalho. No
que concerne ao fornecimento de máquinas é de realçar uma especial valorização do
trator. Embora o PAIPA dotasse as associações que criou nas tabancas de outras
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máquinas, nomeadamente, de moinhos de milho e descascadoras de arroz, por
exemplo, e apesar do valor efetivo e reconhecido dessa maquinaria em termos de
trabalho, o facto é que ela não é considerada pelas populações tão interessante como o
trator. Contudo, tal como o trator, cuja utilização tem tido efeitos muito visíveis em
termos de produção e de aumento da extensão de terras de cultivo, estas outras
máquinas estão a induzir mudanças significativas, embora menos surpreendentes, ao
nível, sobretudo, do trabalho das mulheres, nomeadamente, da simplificação de tarefas
e libertação de tempo de trabalho.
Ainda relativamente às mudanças e aos resultados que o PAIPA tem conseguido
induzir ao nível da produção das culturas de extensão (sobretudo de arroz, mas também
de milho, as culturas mais visíveis e mais desejadas), importa atender ao valor das
culturas de horta e pomar, com impactos que vão para além das hortas exóticas
introduzidas pelo projeto, pois que por efeitos de imitação as populações (sobretudo as
mulheres) estão a implementar nas suas hortas familiares os métodos de trabalho
aprendidos nas hortas exóticas e nos pomares, e a introduzir assim por efeito de
imitação novos produtos nas hortas familiares.

6.2. Ter em consideração que o ganho de saberes e competências tem vindo a dotar as
populações de grande autoconfiança, que se consubstancia numa margem de
empowerment comunitário
O processo de importação de conhecimentos para uso doméstico tem tido efeitos
imprevistos (mantidos muito discretos pelas famílias, sobretudo, pelas mulheres), mas
muito importantes, quer ao nível de uma melhoria do nível de vida das famílias, quer
dos seus rendimentos. Este fenómeno leva ao reconhecimento de que o projeto tem
permitido às populações um ganho de saberes e competências que as tem vindo a dotar
de grande autoconfiança, neste caso confiança para o investimento em produção
autónoma que, na maioria dos casos, é pensada para venda (consumindo-se em regra
os excedentes que não se conseguem vender). A constatação deste fenómeno abre
pistas para a ideia de que, a manterem-se este tipo de comportamentos, talvez se deva
considerar que a médio-prazo se possa pensar numa clara mudança rumo a uma
produção familiar de rendimento, alcançando-se assim um grande objetivo do PAIPA.
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Importa não esquecer que este passo foi observado ao fim de alguns anos de
execução do PAIPA. Careceu, para o seu arranque, de um ganho prévio de competências
técnicas, que o projeto proporcionou, e que se reverteu também na dotação de algum
grau de confiança, consubstanciando-se numa margem de empowerment comunitário
que importa reconhecer, tal como não deve ser negligenciado o seu efeito positivo nos
quotidianos das famílias.
Entende-se que o PAIPA deve assumir este fenómeno com naturalidade, evitando
outra intervenção que não a da potenciação das possibilidades de colocação dos
produtos nos mercados, facto que não requererá esforços de maior, uma vez que, quer
os níveis de produção alcançados, quer a dimensão dos mercados onde estes produtos
acabam por ser escoados (mercados informais mais ou menos próximos das tabancas),
apresentam um grau de grandeza relativamente pequeno. Na sua quase totalidade,
estes são mercados de rua, sendo ainda que muitas mulheres preferem vender os seus
produtos à beira da estrada. Propõe-se, por isso, que a intervenção do PAIPA se possa
cingir a pequenas alterações no sistema previsto para a utilização dos motocarros.

6.3. O processo de transferência para as comunidades deve ser coordenado pelo
PAIPA, sob supervisão dos agentes no terreno e articulado com as populações
Outro aspeto a realçar tem a ver com a clara tomada de consciência, sobretudo nas
tabancas onde o PAIPA é executado há mais tempo, que as populações vão tendo dos
ganhos que conseguem e que são ganhos articulados: mais produção, mais
conhecimentos, melhor qualidade de vida, mais segurança, mais autoconfiança, mais
ambição, embora definidos por referência ao âmbito de ação do PAIPA, projeto que têm
vindo a acompanhar, que já avaliaram e que, por isso, ganhou a sua confiança.
A equipa de avaliação considera que, dada a falta de resultados no tocante à
articulação com outras parcerias, todo o processo de transferência deve ser coordenado
pelo PAIPA, sob supervisão dos agentes no terreno e articulado com as populações. A
participação das comunidades poderá constituir-se no garante de uma transferência
serena e mais segura do PAIPA para as comunidades.
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ANEXO II – Matriz
MATRIZ (Plano Metodológico) solicitada na reunião de dia 18 de setembro no Camões, Instituto da Cooperação e da Língua.
PLANO
METODOLÓGICO

OPÇÕES METODOLÓGICAS

OBJETIVOS GERAIS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

RAZÕES DA OPÇÃO

Compreender o alcance dos impactos do

Recolher informação sobre a implementação e resultados

Triangulação de

PAIPA.

obtidos a partir da aplicação do PAIPA.

dados mais refinada.

Abordagem de tipo misto:
Justificação da
Abordagem

- Dados de natureza quantitativa
- Dados de natureza qualitativa

1. Pesquisa bibliográfica e documental
(Programas do governo na área do combate à
pobreza, do desenvolvimento rural e outros;

Compreender a amplitude de

relatórios vários; estatística relativa ao

apropriação do programa por parte das

Recolher e sistematizar resultados (produtos e efeitos)

Técnicas de Recolha

projeto disponíveis no MADR, ADRI e noutros

comunidades;

alcançados pela aplicação e desenvolvimento do PAIPA;

de Dados

organismos, assim como os resultados da sua

Compreender se é possível garantir a

Identificar Constrangimentos e limitações.

aplicação, etc.);
2.Entrevistas (semiestruturadas);

Identificar boas
práticas.

sustentabilidade do programa.

3. Observação;
4. Conversas informais.
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UNIDADES TERRITORIAIS DA ANÁLISE
A PRÁTICA
AVALIATIVA

(trabalho preparatório de gabinete/trabalho

ÁREAS ESTRATÉGICAS

PRINCIPAIS INDICADORES

RAZÕES DA OPÇÃO

de terreno)
1. Análise documental:

1.a) Aumento das áreas de cultivo (por relação à situação
anterior à aplicação do PAIPA - dados desconhecidos);

a) Documentação sobre o projeto, fornecida
pelo Camões, Instituto da Cooperação e da
Língua;
Avaliação de Perfil
Quantitativo

1.b) Diversidade produtiva;
1.c) Introdução de novas variedades de produtos;

b) Sobre a Cooperação;

1.d) Demonstração da possibilidade da prática da
agricultura durante todo o ano.

c) Segurança alimentar e implementação de
projetos, etc.
d) Documentação a consultar na GuinéBissau relativa ao projeto; planos
orientadores; planos estratégicos
governamentais; parcerias internacionais,
relatórios;
orçamentos, entre outro material;

1. Fomento da produção;
2. Formação;
3. Modificação e incorporação por parte
das comunidades dos novos modelos de
prática agrícola.

1.e) Número de pessoas envolvidas nas atividades
agrícolas e empresariais;
1.f) Capacidade para processar alguns produtos e escoar
outros; apoio à comercialização;

2.a) Número de formados;
2.b) Formação em novas práticas agrícolas;

2. Levantamento (survey) sobre:

Avaliação de Perfil
Quantitativo (Cont.)

2.c) Introdução e uso de tecnologias modernas simples e
de novos métodos de trabalho.

a) Tabancas onde o PAIPA foi sendo
implementado (calendarização das adesões)
no intervalo temporal de análise e em 2014;

3.a) Adoção de uma prática agrícola de tipo semiintensivo e moderno;

b) Recenseamento das áreas de cultivo pré e
pós-aplicação do PAIPA;

3.b) Introdução de maquinaria e novas sementes;

c)Tipos tradicionais de cultura e introdução
de novas espécies, etc.

3.c) Adoção de novos métodos de trabalho.

123

Permite uma
avaliação imediata de
algumas mudanças.

- Avaliação do Projeto de Apoio à Intensificação da Produção Alimentar na Guiné-Bissau (2008-2013) -

A informação de base quantitativa deverá ser enriquecida com informação mais aprofundada sobre aspetos relacionados com a aplicação do projeto; a
apropriação do mesmo pelas comunidades (constrangimentos e potencialidades), as características de base sociocultural dos diferentes povos e realidades em
análise.
1. Técnicas de recolha de dados:
a) Pesquisa bibliográfica relativa às questões da segurança alimentar dos povos; à conjuntura guineense; às populações da Guiné-Bissau; às questões sobre as
características da organização socioeconómica das etnias dos territórios em observação; e outras matérias reconhecidamente importantes no âmbito das
questões socioculturais, por exemplo.
b) Entrevistas;
c) Observação direta;
Avaliação de Perfil

d) Conversas informais

Qualitativo
Opção por entrevistas de tipo semiestruturado – uma vez que têm a vantagem de:
i)
ii)

permitir a combinação de perguntas abertas com perguntas fechadas;
permitir que, a partir de um guião base de perguntas, alterar a ordem da sua aplicação sempre que isso se ofereça útil ou necessário).

Importa, apesar dos benefícios que de antemão reconhecemos a este tipo de entrevista, ter em conta que, ela não implica necessariamente, respostas
espontâneas por parte dos entrevistados. Na verdade, o treino de investigação em terrenos africanos que os elementos desta equipa detêm (nalguns casos,
treino de décadas), permite-nos antecipar que em casos como este, a espontaneidade de muitos dos entrevistados é condicionada por fatores de vária ordem,
nomeadamente pela vontade de agradar, com o intuito de ganhar (ou de não perder) benefícios seja do projeto ou projetos de que à partida são beneficiários;
seja apenas por questões de cortesia (facto de grande valor no seio de certas etnias).
Importam as conversas informais que possam surgir, e, muito especialmente, a observação direta (obviamente não participante), uma técnica que permite que
se captem os comportamentos no momento em que eles se produzem e que muito nos auxiliará à retenção de informação de cariz discreto, mas em regra, de
muito valor.
2. Universo a inquirir:
Em Portugal – Eng.º Corte-Real e muito certamente técnicos do Camões, IP.

124

- Avaliação do Projeto de Apoio à Intensificação da Produção Alimentar na Guiné-Bissau (2008-2013) -

Na Guiné-Bissau - informantes previamente bem identificados - técnicos do Ministério do Desenvolvimento Rural da Guiné Bissau, ADRI; técnicos de missão; e
outros parceiros institucionais; líderes de Associações; associados (homens e mulheres) de várias das associações envolvidas no projeto, outros camponeses etc.
3. Recenseamento das características dos lugares:
- Proximidade de Bissau;
Avaliação de Perfil
Qualitativo
(Cont.)

- Proximidade de vias de comunicação;
- Falta de água;
- Proximidade de cursos de água, etc.;
4. Base de organização socioeconómica das populações envolvidas:
- Grupos tradicionalmente mais ligados à agricultura?
- À criação de gado?
- Ao comércio - próprio das populações mais próximas dos grandes centros de escoamento de produtos, etc.
5. Aprofundar conhecimento sobre um conjunto de importantes questões ligadas à posse da terra:
- Estrutura agrária;
- Eventuais modalidades de afetação dos terrenos às associações, para efeitos de aplicação do PAIPA.
6. Outras questões:
- Existência e identificação de critérios exigidos às tabancas para a adesão ao PAIPA;
- Eventuais necessidades de redimensionamento das dimensões do programa, para melhor ajuste às características de cada lugar;
- Sensibilização dos camponeses para a importância do trabalho para a mudança;
- Questões do foro da perceção das comunidades sobre o valor das mudanças ao nível da alimentação e combate à fome;

Avaliação de Perfil
Qualitativo
(Cont.)

- Modos de afetação das populações às associações a fim de poderem usufruir do PAIPA;
- Áreas de trabalho com maior participação masculina e feminina;
- Identificação de constrangimentos/limitações também do foro social e cultural.
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ANEXO III – Guiões
Guião das entrevistas realizadas nas Tabancas
(base depois ajustada tabanca a tabanca em função das especificidades
encontradas localmente)
A melhor coisa que o PAIPA trouxe?
Principais produções, quantidades e rendimento antes do PAIPA
Principais produções, quantidades e rendimentos com o PAIPA

A. PAIPA - Num ano agrícola normal, para quantos meses dava a produção (consumo familiar)
Com PAIPA - Num ano agrícola normal, para quantos meses dá a produção (consumo familiar)

Descrição das principais causas da insuficiência produtiva (falta de terra suficiente; falta de
sementes de qualidade; Falta de mão de obra; Insuficiencia de trator; falta de fertilizantes ou
defensivos agricola…)

As práticas culturais quanto ao manejo de solo antes e depois do PAIPA
Trabalhos de Homens
Trabalhos das mulheres
Quem utiliza que máquinas
Importância das máquinas

Valor da existência de uma Associação
O perfil de um bom líder
Importância de uma tesoureira em vez de um tesoureiro
Limitações ao nível das relações das associações com os seus associados
Problemas com a Associação?
O que poderia ser melhorado nessa relação (associação associados)?

Valor da introdução de novas sementes
Valor dos pomares e das hortas
Valor da adoção de novas técnicas agrícolas
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Produção para consumo (elencar produtos e percentagem consumida)
DIETA – AP (antes do PAIPA) e DP (depois do PAIPA)
Há períodos de fome? Se sim, quais as principais razões?

Produção para venda (elencar produtos e aferir quais os que se vendem melhor)
Quem vende?
Onde vende?
Transporte da mercadoria para os mercados
Fim dos lucros auferidos

Outras melhorias que o PAIPA trouxe
Ambições do chefe de Tabanca para a Tabanca
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Guião das entrevistas realizadas em Portugal e a alguns entrevistados na Guiné-Bissau
(base depois ajustada entrevistado a entrevistado)
Quando e porque nasce o PAIPA
Razões da seleção regiões e das tabancas onde foi implementado
Principais constrangimentos no momento do arranque
Desafios postos à sua implementação
Desafios postos à sua manutenção durante o período em análise

O interesse da criação das Associações
Definição das lideranças em cada Associação (eleição, nomeação…)
Lugares e papéis de homens e mulheres na estrutura associativa
Modalidades e universo das adesões às associações
O papel das Associações ao longo dos anos de trabalho

Efeitos da introdução da maquinaria
Sucessos ao nível da diversificação das culturas
Objetivos da implementação de pomares e hortas exóticas
Resultados da implementação de pomares e hortas exóticas

Excedentes para consumo / excedentes para comercialização
Dados sobre os efeitos ao nível da dieta das comunidades

Dimensões de mudança ao nível das relações sociais e da produção
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ANEXO IV - Lista de informantes consultados em cada fase

•

Dr. Elber Nosoline (Representante do PAM na Guiné-Bissau)

•

Dr. Fábio Sousa (Adido de Cooperação, Embaixada de Portugal na Guiné-Bissau)

•

Dr. Rui Fonseca (Assistente do Representante da FAO na Guiné-Bissau)

•

Eng.º Daniel Rodrigues (Investigador do CEATA)

•

Eng.º Sadjo Danfá (Engenheiro agrónomo no IBAP)

•

Eng.º Simão Gomes (Investigador do INPA)

•

Eng.º António Corte-Real (Coordenador do projeto PAIPA 2008-2011, Camões, I.P.)

•

Eng.º Hugo Vaz Pedro (Coordenador do projeto PAIPA 2011-2016, Camões, I.P.)

•

Eng.º Jaime Boles Gomes (Presidente da ANAG)

•

Eng.º João Aníbal Pereira (Ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural da GuinéBissau; Ex-presidente da ADRI)

•

Prof. Doutor Cláudio Monteiro (Assessor Científico da Faculdade de Direito de Bissau)

•

Prof. Doutor Augusto Manuel Correia (Professor associado no ISA/ULisboa; ExPresidente do IPAD)

•

Prof. Doutor Leopoldo Amado (Diretor-Geral do INEP)

•

Profa. Doutora Maria Celeste Quintino (Professora associada no ISCSP/ULisboa)

•

Sr. Mamadu Djaló (Coordenador local do PAIPA, funcionário da ADRI)
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ANEXO V – Nota sobre os processos de designação dos dirigentes das
associações
A designação dos chefes de associação e das tesoureiras obedece a critérios que
pudemos definir como comuns nas diferentes tabancas visitadas, independentemente dos
grupos étnicos prevalecentes em cada uma delas. A designação/indicação da pessoa que deve
assumir cada um desses cargos é feita pelo chefe da tabanca, auscultada a comunidade mas,
sobretudo, ouvidos os mais velhos, que devem expressar a sua concordância.
A escolha dos indivíduos (salvo exceções que sempre existem) é feita com base num
conjunto de critérios baseados em características pessoais. Nos casos analisados, muito em
especial no que respeita às associações de Dinga e de Sucotô (sobre Djana, deter-nos-emos mais
adiante), foram escolhidos para chefes das respetivas associações dois homens jovens, cujo
curriculum pessoal, no tocante a critérios como a honestidade (critério principal) e a capacidade
para desenvolver e liderar trabalho, assim como competências de conciliação, parece ser
unanimemente considerado e reconhecido.
Relativamente às tesoureiras das diferentes associações – também elas indicadas pelo
chefe da tabanca – os critérios para a sua seleção parecem obedecer às mesmas orientações. A
comunidade é auscultada, as mulheres mais velhas são ouvidas pelos homens mais velhos e pelo
chefe da tabanca, a quem cabe, mais uma vez, a decisão final (que em regra e segundo a
tradição, não contraria a opinião dos mais velhos). Em todas as tabancas foi consensual a ideia,
mesmo a defesa, de que, no tocante a dinheiros e transações económicas, as mulheres são mais
fiáveis do que os homens, pelo que, o requisito do PAIPA em que o tesoureiro de cada associação
devesse ser uma mulher não causou, ao que se pôde apurar, qualquer surpresa ou
constrangimento. De sublinhar que nas sessões específicas com as mulheres, o elogio às
tesoureiras foi um traço comum.
No caso da Associação Nassiru-Lahi, o chefe da tabanca assumiu ele próprio a chefia da
associação, além de tutelar, como tivemos conhecimento, outras instituições de cariz político e
religioso em Djana. Do contacto havido com esta autoridade (local), ficámos com a ideia de que
assume um tipo de chefia/liderança menos silenciosa e menos discreta, por comparação com os
outros chefes que conhecemos. Pessoa faladora, não se furtou a fazer referência aos parentes
profissionalmente bem colocados (na área política) que tem em Bissau e à sua importante rede
de conhecimentos. Foi também o líder que mais pedidos materiais dirigiu (por nosso intermédio)
ao PAIPA, facto que, quer por via do conteúdo, quer por via do tom, levou a equipa a considerar
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que se trata de um interlocutor mais urbanizado e habituado a explorar eficientemente as
possibilidades de dádiva dos Organismos/Doadores internacionais, tão presentes na GuinéBissau ao longo das últimas décadas.
Já fora da tabanca, a equipa pôde saber (embora as palavras fossem sempre muito
discretas) que o chefe de Djana é pessoa de grandes “poderes”, uma vez que, para além da rede
de influências referidas por ele próprio, é descendente de uma família de feiticeiros, o que no
contexto local (como em tantos outros contextos subsarianos) tem grande importância, uma
vez que torna os indivíduos muito temíveis e, por isso mesmo, muito poderosos.
Djana foi, também, a tabanca onde esteve mais acentuado o interesse das mulheres em
dirigir pedidos ao PAIPA.
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ANEXO VI – Apontamento sobre os efeitos da mecanização
Com o apoio da mecanização, algumas tabancas passaram a trabalhar terras que
anteriormente não eram utilizadas. Essas terras revelaram-se muito férteis no primeiro ano de
utilização, o que fez com que, nalguns casos, os agricultores insistissem em voltar a utilizá-las
nos anos subsequentes, por entenderem que os bons resultados se deviam exclusivamente à
qualidade da terra e não ao facto de terem estado em pousio. Mas a crescente perceção da
possibilidade de utilização das terras paradas permitida pelo uso do trator poderá, no futuro,
desenvolver algumas consequências negativas para as comunidades: por um lado, essa
utilização crescente, caso não seja devidamente gerida, poderá gerar grande pressão e desgaste
sobre as terras a explorar; e, por outro lado, ela também poderá implicar uma redução dos
empréstimos solidários dessas terras paradas a famílias menos abastadas das várias tabancas,
procedimento ainda comum no âmbito das tradições locais.
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ANEXO VII – As três associações do PAIPA
A Associação dos Agricultores de Dinga é a mais recente das associações criadas no
contexto do PAIPA e envolve, ainda, um menor número de associados. Embora a sua
formalização estivesse para ser concretizada aquando da estadia no terreno da equipa de
avaliação, no entanto, podemos considerar que já estava em funcionamento por via da presença
e desenvolvimento de trabalhos com o PAIPA. Como anteriormente referido, visitámos 3
tabancas nesta região (Gabu), mas são já cerca de 10 as que têm procurado vincular-se a esta
associação, para poderem aceder à maquinaria e à aprendizagem sobre a introdução de novas
culturas e o uso de novas técnicas de produção.
Do que foi possível aferir, a associação dos Agricultores de Dinga segue o modelo de
organização das outras associações, ou seja, tem um jovem chefe que foi indicado pelo chefe da
tabanca de Dinga após auscultação da comunidade e aprovação dos mais velhos. A tesoureira,
tal como previsto pelo projeto, é uma mulher, também ela designada pelo chefe da tabanca e
segundo o mesmo método de escolha, aliás, o método tradicional claramente reconhecido e
aceite por todos.
Embora seja a associação mais recente, no entanto, a equipa pôde observar que as
comunidades nela envolvidas estão especialmente empenhadas e realmente satisfeitas com os
resultados da colaboração com o PAIPA. Foi estimulante reconhecer o empenho, o ânimo, a
vontade de trabalho e, sobretudo, de aprendizagem demonstrada pelos entrevistados e as
chefias das tabancas visitadas em Gabu.

A Associação Nassiru-Lahi, sediada na tabanca de Djana, já tem, ao que pudemos apurar,
mais de uma dezena de tabancas associadas. Contudo, lida com uma certa flutuação no número
e empenho das tabancas suas associadas. Por outro lado, segundo se pode apurar, apesar da
proximidade geográfica que tem com Sucotô, parece haver uma preferência das tabancas da
região para se associarem à Cambeum, a associação de Sucutô. Sobre esta matéria, não foi
possível apurar maior conhecimento, apenas o da circulação de rumores relativamente ao facto
do chefe da associação Nassiru-Lahi privilegiar os seus parentes e amigos no escalonamento do
aluguer da maquinaria por exemplo.
Os entrevistados de Candembuia, uma tabanca maioritariamente Fula e com uma
associação própria, criada ainda antes da chegada do PAIPA, foram muito claros relativamente
a existência de relações de alguma desconfiança com o chefe da Nassiru-Lahi. Como a sua
associação não está vinculada ao PAIPA, o envolvimento da tabanca de Candembuia com o
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projeto faz-se por via de uma filiação, necessária, à associação Nassiru-Lahi. Contudo, como nos
foi dito, é a associação de Candembuia que, na prática, lidera no terreno os trabalhos
relacionados com a utilização do trator, nomeadamente, os aspetos relacionados com o tempo
e preço de aluguer. Os pagamentos devidos (quotas, aluguer de maquinaria, etc.) não são
recolhidos na tabanca pelo chefe da Nassiru-Lahi mas, em regra, entregues diretamente à
coordenação do PAIPA. Daqui resulta que as relações entre as duas tabancas se resumam,
basicamente, ao aluguer da maquinaria, tendo os “mais velhos” de Candembuia sugerido que
se o PAIPA lhes disponibilizasse um trator conseguiriam trabalhar melhor e mais eficazmente
também com outras tabancas da região.

A Associação Cambeum, sediada em Sucotô, é aquela que conta com maior número de
tabancas associadas e com um crescente número de pedidos anuais de associação, em especial,
nos meses em que começam as chuvas e quando se inicia a preparação dos terrenos para a
plantação de arroz. Mas tem havido algumas mudanças, como pudemos observar aquando do
levantamento sobre as tabancas associadas de Cambeum: por um lado, Herde Mori e Sintchã
Burre saíram do projeto por razões que se prendem, ao que pudemos apurar, com algum
descontentamento relativamente à gestão do escalonamento dos alugueres da maquinaria; por
outro lado, Mansomine fundiu-se com Temanto por motivos relacionados com a sua pequena
dimensão.
Dandum mantém-se na associação, mas com um estatuto um pouco diferente do das
outras tabancas associadas, uma vez que o seu interesse se liga, sobretudo, à possibilidade de
poder usufruir das facilidades relacionadas com o aluguer do trator. Dandum fica situada na
outra margem do rio Geba mas, apesar da proximidade geográfica, a barreira natural em que se
constitui o rio leva a que a distância relativa entre as duas tabancas seja muito grande, razão
porque o trânsito de pessoas entre uma e outra tabanca pode tomar cerca de duas horas em
cada sentido. E no tempo das chuvas a estrada pode ficar intransitável por dias. O próprio
transporte do trator de uma tabanca para a outra requer horas, o que, na prática, atrasa
substancialmente os trabalhos.
Só por si, estes fatores impõem muitos constrangimentos aos associados de Dandum na
sua relação com a associação. Pudemos saber que, num passado recente, existiram alguns
incidentes (discussões) entre as mulheres de Dandum associadas da Cambeum e a própria
associação, por causa da utilização do pomar, que se tem revelado um pomar/horta muito
produtivo. Segundo o chefe da Associação Cambeum, os mal-entendidos foram superados com
a ajuda dos mais velhos de algumas das tabancas associadas. Na prática, segundo se pôde aferir,
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as mulheres de Dandum, que não colaboram nos trabalhos do pomar porque o acesso de uma
tabanca a outra toma muito tempo, vieram, a certa altura, reivindicar o seu quinhão da
produção do pomar, quinhão a que tinham direito, consideravam, pelo facto de serem sócias da
Cambeum. As outras mulheres da associação opuseram-se, alegando que as de Dandum não
tinham participado nos trabalhos e, como tal, não deveriam ter direito a qualquer parcela da
produção, dado que não tinham contribuído para os resultados obtidos.
Estes e outros factos, segundo os mais velhos de Sucotô, mas também de Sambambuia
e Farato (tabancas onde voltámos a pôr a questão), acabaram por ser analisados em conjunto
com os mais velhos de Dandum, tendo-se chegado à conclusão que, dadas as circunstâncias,
esta tabanca ficaria na associação com um estatuto diferente das outras tabancas. Este vínculo
permite-lhe a possibilidade de usufruir do aluguer da maquinaria, nomeadamente, do trator,
claramente a máquina mais desejada por todos os associados de todas as tabancas visitadas.
Perante todos estes dados, foi possível compreender que nem sempre é fácil saber ao
certo quais as tabancas que partilham e participam, de facto, nos trabalhos das associações. A
sua filiação pode ser formal mas, na prática, o que se afigura é que as tabancas, tendo dinâmicas
muito próprias, veem nas associações, sobretudo, um elemento de grande utilidade, uma vez
que por, seu intermédio, podem alugar a maquinaria a preços mais baixos do que os praticados
no mercado. Na verdade, parece aumentar o número de tabancas que pretende associar-se ao
projeto (por via das associações), sobretudo, na época da lavoura. Fora dessa época são poucas
as tabancas que, de facto, participam nos trabalhos dos pomares e das hortas.
Algumas tabancas já optaram por sair de Cambeum. A decisão de desvinculação, ao que
se pôde saber, é tomada pelos mais velhos das tabancas que pretendem desvincular-se,
conciliando essa decisão com os chefes de tabanca e com os mais velhos das tabancas
associadas. Enquanto conselheiros e mediadores de conflitos, ou de situações mais ou menos
ambíguas da vida e da política de cada tabanca, assim como na relação entre as diferentes
tabancas, os mais velhos continuam aos dias de hoje, a deter um estatuto muito respeitado
pelas populações.
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ANEXO VIII – Transcrição das entrevistas e notas de campo no terreno de
intervenção do PAIPA
BAFATÁ
Farato – Etnia maioritariamente Mandinga.
Associação: Cambeum
Melhor coisa que o PAIPA trouxe: Tudo. A tabanca está muito satisfeita por estar
envolvida no PAIPA. As máquinas foram uma coisa muito boa, sobretudo o trator que ajuda
muito na lavoura, mas a descascadora de arroz também é uma máquina muito boa e útil que
facilita muito o trabalho.
O arroz e a batata-doce são as principais culturas da tabanca.
ANTES DO PAIPA (A.P.) Antes do PAIPA o rendimento em termos de produção não era
tão bom a como agora, ainda que o ano passado tenha sido um ano mau, por causa da falta de
chuva. Mas antes do PAIPA produzia-se muito menos. Cada família produzia à volta de 1/2
tonelada de arroz (era muito difícil trabalhar à mão), agora, depois do PAIPA e com ajuda das
máquinas, cada pessoa (família) produz à volta de 3 a 4t. No total a tabanca chega a produzir
1000 e tal toneladas de arroz.
Nos meses de novembro e dezembro fazem arroz de planalto, amendoim e milho. O
arroz da bolanha começa a dar em janeiro, mas tem que ser plantado em agosto, setembro. Há
uma variedade que pode ser plantada em junho, mas não se usa muito.
A.P. - Nas hortas familiares as famílias produzem tradicionalmente: quiabos,
malaguetas, folhas de djacatu [tomate].
D.P. – passaram a cultivar também: cenouras, alface, beringelas, tomate, piripiri e mais
quiabos. Produzem o suficiente para consumo e para vender.
Segundo os homens o que se vende melhor é o arroz e o tomate. Segundo as mulheres
é o piripiri e a batata-doce.
Antes do PAIPA já produziam tomate, mas em menor quantidade, não dava para vender
no mercado. Havia anos em que nem chegava para vender, apenas para consumo. Agora com o
aumento da produção vende-se muito tomate e vende-se muito bem. As mulheres vão vendêlo ao mercado em Bafatá.
Não usam o motocarro, levam o tomate e outros produtos para vender numa carreta de
burro (que quase todas as famílias têm). Mas há mulheres que preferem ir no candongueiro. O
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que também é difícil porque têm que carregar muitos quilos e então o que se faz é que os
homens ajudam as mulheres (o marido ajuda a mulher) a transportar a mercadoria até ao
candongueiro e depois ela trata do resto. Alguns homens vão com as mulheres, mas não é
sempre e os homens não vão vender, vão só ajudar as mulheres e às vezes fazer algumas
compras e tratar de assuntos.
Têm um representante da tabanca na associação e essa pessoa foi designada pelo chefe
da tabanca por ser uma pessoa ativa, muito trabalhadora (pega forte no trabalho) e de muita
confiança, no entanto a relação com o PAIPA e com a associação prende-se essencialmente com
as questões da lavoura, nada mais. Sobretudo questões ligadas com o trator, que é uma máquina
muito importante para melhorar o rendimento da bolanha. Aliás seria muito importante que o
PAIPA (e a associação), pudessem disponibilizar mais máquinas.
O chefe da tabanca explicou que seriam necessários mais tratores, pois que a tabanca é
muito grande e todos trabalham na bolanha que tem cerca de 7 por 12 Km. Quando precisam
do trator vão falar com a associação para pedirem o trator. Trazem-no por duas semanas, depois
devolvem-no e depois voltam a recebê-lo novamente para acabarem o trabalho. Esta
modalidade é demonstrativa da necessidade de mais tratores. Sendo poucos os tratores e para
que todas as tabancas possam usufruir deles, a associação teve que inventar uma forma de fazer
o trator chegar a todos (escala).
Há muitas mulheres sócias da associação, mais do que homens. Há 80 mulheres e só 50
homens. Todos pagam as quotas, que montam a 250 CFA por mês. Mas é preciso pagar, porque
quando as máquinas se estragam tem que se pagar o arranjo e assim é mais fácil do que pagar
tudo de uma vez. Se tivessem que pagar tudo de uma vez haveria famílias que não o
conseguiriam fazer.
Agora, com a produção a melhorar, há filhos da terra (da tabanca) que vêm de Bissau
para ajudar nos trabalhos com a terra. Vêm, e ficam mais 1 ou 2 semanas depois das máquinas
terem saído, para ajudar a plantar.
Farato tem boas terras e muita terra e é por isso comum, que empreste terras a famílias
de outras tabancas – sempre com consentimento dos mais velhos. As terras de Farato são ricas
e chegam para todas as famílias de Farato pelo que Farato não costuma pedir terras
emprestadas, mas outras tabancas fazem-no. As terras emprestam-se, não se alugam. Alugar ia
trazer muitos problemas e há pessoas que têm necessidade e não têm dinheiro e é obrigação
de um bom chefe de tabanca emprestar as terras para manter a paz e evitar conflitos e mal
entendidos que não interessam. Há sempre gente a querer terras. Agora com o PAIPA há cada
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vez mais gente a pedir, qualquer dia vão deixar de poder emprestar, porque as terras não vão
chegar para todos.
Apesar das boas mudanças trazidas pelo PAIPA ainda há meses em que se passa mal, em
que chega mesmo a haver fome. Os meses piores são setembro, outubro e às vezes novembro,
depende do tempo. Nesses meses só comem batata-doce.
Segundo o chefe da tabanca e os mais velhos, há muitos jovens em Farato e em toda a
região pelo que, consideram, deveria haver uma forma de chamar os jovens para o PAIPA, pois
que sendo mais novos podiam receber formação para trabalhar na associação e no PAIPA, ou
para conduzirem os tratores, por exemplo.
Se o PAIPA pudesse ocupar mais os jovens era bom porque assim eles iam estudar para
Bissau e depois voltavam de certeza porque sabiam que iam ter trabalho na sua terra. Mas há
sempre uns que ficam em Bissau, é a vida.
Gostariam de pedir ao PAIPA ajuda para tratar o bicho da batata. As hortas que há na
tabanca são as hortas das famílias e as famílias estão a melhorar a produção e a aprender a
produzir outros produtos que antes não produziam, mas a tabanca gostava de ter uma horta
exótica própria em vez de trabalhar na da associação, pois que assim o produto da horta vai na
sua maioria para a associação e se a horta fosse da tabanca e da comunidade a produção era só
desta tabanca e as pessoas podiam viver melhor.
O que o PAIPA poderia trazer mais? Falta água na tabanca e isso é uma coisa grave, pois
se se quer fazer uma horta que produza em quantidade necessária para vender é preciso água.
Na horta põe-se hortaliça, tomate, cebola, alface, um bocado de pimenta malagueta e isso
precisa de água, muita água. Com água far-se-iam mais couves, cenoura, repolho e mais
produtos. As bombas de água estão estragadas há 2 anos. É preciso arranjar mas ainda não se
conseguiu.
Também seria muito útil um moinho de cereais para as mulheres, isso iria ajudar muito
no trabalho delas, mas uma motocultivadora seria talvez a máquina mais útil para as mulheres,
como são mais pequenas que os tratores, as próprias mulheres poderiam trabalhar diretamente
com ela.
Depois há sempre aquelas coisas que não sabem se o PAIPA pode agilizar. Há falta de
transportes na zona o que inviabiliza um aumento da venda de produtos. Com melhores
transportes poderiam vender muito mais; mas as mulheres não conseguem carregar mais de um
dado número de quilos às costas ou à cabeça. Ir vender ao mercado de Bafatá, é uma coisa
custosa, muito pesada, sobretudo para as mulheres, mas são as mulheres quem vende, pois que
elas lidam muito melhor com dinheiro e são grandes administradoras, isso todos os homens
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reconhecem. E algumas mulheres têm filhos pequenos e têm que os levar com elas, pelo que
levar uma criança e ainda sacos ou latas de produtos à cabeça é muito pesado e é por isso que
há famílias que nem vão vender, é difícil. Importante era trazer as bideiras a comprar aqui,
algumas vêm aqui a outras tabancas, mas a Farato, não têm vindo, são as mulheres que têm que
ir a Bafatá. Com transportes a vida de todos podia melhorar.
(de notar que nem fazem referência aos motocarros, como se nem ocorresse que esse
poderia ser um meio de transporte útil).
A grande ambição do chefe de tabanca para a tabanca – Fazer uma associação só para
Farato. Pedem para isso a atenção e a ajuda do PAIPA. A tabanca é grande e têm muito trabalho
e há muitas tabancas e só 2 tratores, são poucas máquinas o que não permite que se trabalhe
mais. Com uma associação em Farato teriam um trator permanentemente e isso permitiria um
aumento do trabalho, dos rendimentos e melhoraria muito a vida das famílias.
Uma das mulheres intervém na conversa e diz que também era importante que o PAIPA
emprestasse o trator para melhorar a estrada. Há alguns meses em que o trator está parado e
nessas alturas os camponeses, com a ajuda do PAIPA, podiam unir-se a colaborar todos no
arranjo da estrada. Segundo a mesma mulher, o PAIPA poderá também pensar em trazer outras
máquinas, nomeadamente charruas e arados. Dessa forma as mulheres poderiam “mexer-se”
mais, elas sabem que o momento é bom, e por isso seria boa altura para se melhorar muito mais
coisas. Questionada sobre o mais urgente, respondeu que é a questão dos transportes uma vez
que sem bons transportes não se consegue vender tanto quanto se podia e isso “atrasa”, porque
o dinheiro é cada vez mais preciso para tudo.

Sambambuia – Etnia maioritariamente Balanta.
Associação: Cambeum
Segundo o chefe da tabanca, Sambambuia é muito grande e tem muito terreno para explorar.
Melhor coisa que o PAIPA trouxe: As máquinas, nomeadamente o trator. Isso foi uma
coisa muito importante. Dantes era difícil encontrar um trator para alugar e agora para ter
acesso a um, basta ser-se filiado na associação e tudo ficou mais fácil. Claro que há o problema
de todas as pessoas quererem o trator na mesma altura, mas tem-se conseguido resolver.
Antes do PAIPA produzia-se arroz, milho, mancarra e feijão (segundo esta ordem) tudo
à mão. Agora trabalha-se cada vez menos à mão e também por causa do trator é possível
produzir mais arroz.
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Maiores dificuldades que vão sendo enfrentadas – Gostavam de falar diretamente com
os agentes do projeto. A associação implica distância entre o projeto e os associados, ou mesmo
distância entre o projeto e as tabancas. Gostavam de trabalhar mais diretamente com o projeto
sem terem que passar pela associação. Consideram que a associação é um intermediário que
atrasa um pouco as coisas, uma vez que se precisam de falar com os agentes do PAIPA, têm que
falar primeiro com a associação que por sua vez contatará depois os agentes do PAIPA… é tudo
mais demorado. A associação tem um bom chefe, trabalha muito e é reconhecido por todos,
mas toda a gente sabe que a tabanca que tem mais sorte é aquela onde fica a associação. As
outras sendo mais distantes ressentem-se da falta de comunicação – também com a associação.
Se os agentes do PAIPA trabalhassem diretamente na tabanca era tudo mais fácil e melhor. Por
exemplo, para se usar o trator é preciso ser sócio da associação. Ora Sambambuia só tem 8
sócios e isso faz com que o trator demore mais a chegar, como são poucos ficam para o fim, o
trator demora muito tempo nas tabancas com mais associados. Reconhecem que têm que fazer
com que mais camponeses da tabanca se associem, pois que sendo mais conseguem fazer mais
pressão. Na verdade consideram que têm que se organizar na tabanca para conseguirem
explorar melhor as possibilidades da associação, o problema é que as pessoas só se lembram da
associação e das quotas quendo precisam de alugar o trator, depois esquecem-se e isso é
complicado. Importante era ter uma associação em Sambambuia e para isso precisam de
sensibilizar os agentes do PAIPA.
Produção – por causa do incêndio em Farato, este ano diminuiu a produção de arroz. O
PAIPA trouxe sacos de sementes de arroz, 15 sacos, mas ainda assim podia ter-se produzido
melhor, não fosse o incêndio. Antes do PAIPA produzia-se menos arroz do que hoje. Hoje por 4
horas de trabalho com o trator tiram-se mais ou menos 100 sacos de arroz, ou seja, por cada
hora de trabalho com a máquina conseguem-se 40 sacos o que significa mais de 800 kg de arroz.
Antes do PAIPA produzia-se menos de metade (em bora não consiga precisar quanto menos).
Relacionamento com a associação – é fácil trabalhar com a associação de Sucotô (risos).
A maior dificuldade é que a associação está em Sucotô e Sambambuia fica distante (embora não
nos tenha parecido assim tão distante) e por isso fica longe da informação. É preciso que o chefe
da associação venha a Sambambuia falar com os associados, explicar o que se passa, quais as
novidades, o que é que a associação está a fazer e os que é que os associados podem fazer
também. Por exemplo, os associados de Sambambuia ainda não têm cartão da associação e isso
é uma coisa importante. Porque é que não se têm vindo a fazer cartões novos? Os novos
associados não têm cartões. Isso causa dificuldades com o pagamento das quotas. Cada
associado paga quotas, mas a direção deveria tratar primeiro dos cartões. Deveriam vir à
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tabanca falar sobre isso, explicar tudo. Há sócios da associação em Sambambuia, mas de certeza
noutras tabancas também, que não estão bem esclarecidos sobre as coisas. Neste campo há
pouca colaboração da direção, dificuldades de informação. Devia ser a associação a ir de tabanca
em tabanca cobrar as quotas e não as pessoas a terem que ir a Sucotô pagar, mas isso não
acontece e isso podia ajudar na comunicação. Há muita gente nas tabancas que nem sabe que
há uma associação em Sucotô e isso está mal. A associação devia dar-se a conhecer.
Alguns dos presentes na reunião afirmaram que ficaram a saber da associação
Cambeum por acaso (na verdade a equipa ficou com a ideia de que é de facto distante o
relacionamento da associação com esta tabanca. Não será um mau relacionamento, mas um
relacionamento esporádico).
Para além disto não há questões de mau relacionamento com a associação, não há
coisas graves a assinalar, o único problema é que a informação não é passada como devia.
Propõem que isso se poderia resolver se se fizessem de vez em quando reuniões de
esclarecimento. As reuniões entre associados poderiam ajudar para se trocarem experiências,
se fazerem pontos de situação, se fazer alguma formação, para se conversar sobre as coisas.
Mas há grandes dificuldades para se falar com a direção.
Sambambuia é uma tabanca fértil, com muita terra, mas tem poucos associados porque
a mensagem não passa. Podia produzir muito mais, mas as pessoas não estão informadas sobre
a associação e por isso não se inscrevem e depois não podem aceder ao trator e às outras
máquinas e quando vão lá (à associação) e lhes dizem que agora já é tarde e que os tratores já
estão reservados, então as pessoas vêm embora e desinteressam-se e nós precisamos aqui de
mais sócios para termos mais força. O projeto está a ajudar, mas poderia ajudar mais se a
associação esclarecesse mais e fosse às tabancas.
Na verdade os agricultores de Sambambuia precisam de apoio para produzir mais
hortaliça e fruta. Precisam de aprender novas técnicas e ter novas sementes. A terra é muito
fértil e não está a ser aproveitada como podia. As descascadoras ajudam muito, aliviam muito
trabalho.
As mulheres trabalham na horta de forma dispersa, produzem sobretudo hortaliças. É
preciso ajuda da associação para se fazer uma horta organizada.
Nas hortas familiares as mulheres produzem pimentão, jacatu, quiabos, malaguetas e
“folhas”.
Também precisam de ajuda com as vedações e neste campo consideram que o PAIPA
poderia ajudar mais as hortas das tabancas em vez de vedar só o terreno da associação.
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Consideram que o PAIPA é um bom projeto, mas que poderia ser ainda melhor se
fossem melhoradas algumas coisas na comunicação com as tabancas. Gostariam de ter mais
acesso a sementes e a outros materiais, isso era importante para todos os camponeses, não
apenas para os da associação. Se o PAIPA auxiliasse a melhorar a horta da tabanca poderiam
produzir aí muito mais, produziriam cenouras, couves, salsa, pimentos, cebolas.
A grande dificuldade da tabanca é levar os produtos para venda até ao mercado. Não
há transportes e a estrada é má. Precisavam pois de ajuda nesse campo. Quando conseguem
organizar-se para ir vender ao mercado, as mulheres vendem nesta altura do ano: milho bacile,
batata-doce, mancarra, feijão e às vezes abóbora (que produzem há pouco tempo). O arroz é
para consumo, não vendem.
Haver fome ou não depende da produção e a produção depende muito do tempo – se
há chuva ou não, se há seca… mas em geral nesta tabanca não se passa fome. Pode-se comer
pior durante uns meses, mas fome, fome… não passam.
No entanto, mesmo num ano bom, um atraso na lavoura pode trazer a fome.
O tempo está a mudar e isso não está a ajudar. Agora já perceberem que já não chove
todos os anos, chove um ano sim, um ano não.
Outros dados – vem cada vez mais gente de Bissau para trabalhar na agricultura.
Também há quem venha até de Portugal para ajudar no tempo da campanha. Nos anos bons
produz-se muito bem e esta tabanca tem sorte, tem terra muito boa. Houve sempre gente a vir
ajudar no tempo da campanha, mas desde que a estrada abriu vem mais gente, é mais fácil
chegar e é mais fácil levar os produtos para vender. Os que vêm de fora trabalham na bolanha
das famílias ou até nas bolanhas de outras pessoas e são pagos para isso. Há muita gente que
vem, lavra, lança, depois vai embora e volta em dezembro.
Aqui em Sambambuia precisamos da máquina durante uma semana a trabalhar sempre,
sem parar. Também é costume da comunidade emprestar terras a famílias que têm pouca terra
ou até a gente de outras tabancas, mas agora que se pode produzir mais com os tratores isso
vai desaparecer.
As terras emprestam-se não se alugam. O aluguer traz problemas familiares, as pessoas
zangam-se e discutem, não é bom.
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Sintchã Djau – Etnia maioritariamente Mandjaco.
Associação: Cambeum
Melhor coisa que o PAIPA trouxe: em primeiro lugar foi o trator e as outras máquinas
também. Em segundo lugar a Horta (exótica).
Nesta nova horta produz-se cebola, tomate, cenouras, alface, repolho, malagueta.
Alimentos muito bons. Nas hortas familiares também plantavam cebola e tomate, mas agora
produz-se muito mais e melhor e até fazem conserva de cebola e de malagueta o que é muito
apreciado e se vende muito bem.
Há fome em Sintã-Djau? Sim, mas não como dantes. Passa-se menos bem sobretudo
nos meses de agosto e setembro, quando já se preparou a sementeira, mas ainda não se colheu
nada.
Com a ajuda do PAIPA melhoraram a produção de arroz, de mancarra, milho, feijão e
agora (desde 2014) produzem também gergelim.
Destes produtos o que se vende melhor é a mancarra e o feijão. O arroz é sobretudo
para comer.
Não vão vender ao mercado, são as bideiras (vendedeiras) de Bissau que vêm comprar
aqui. Agora vendemos mais quantidade porque temos mais produção.
O que poderia ser melhorado com a ajuda do PAIPA? Precisávamos de mais materiais.
Para além das máquinas (sendo de entre estas referido o trator como a mais importante e útil),
também enxadas e outro material, sementes e inseticidas.
O trator é uma máquina muito importante, mas o seu aluguer é sempre um problema
porque toda a gente que o trator ao mesmo tempo e ele está sempre ocupado e às vezes temos
que discutir com a associação por causa disso.
Todas as tabancas estão a produzir mais e as máquinas não chegam para todas. Agora
até vem gente de Bissau para ajudar a trabalhar nas sementeiras. Vêm sobretudo na época da
chuva que é para dar uma ajuda na agricultura, é a época mais importante.
Antes do PAIPA cada família produzia 1 a 2ha de terra e agora com as máquinas
consegue produzir 6 a 10ha. Por causa das máquinas pode-se produzir mais terra e agora até os
estudantes que estão em Bissau vêm nas férias para dar uma ajuda às famílias. É muito boa a
ajuda do PAIPA, vê-se as coisas a mudar e as pessoas do PAIPA sempre cá a ver se está tudo bem
e a ajudar e a explicar, isso é importante.
Produção: arroz, mancarra, milho (por esta ordem).
As mulheres produzem arroz e mancarra e produtos hortícolas. Os homens produzem
arroz e milho.
143

- Avaliação do Projeto de Apoio à Intensificação da Produção Alimentar na Guiné-Bissau (2008-2013) -

A produção mais trabalhosa é a mancarra. Há que tratar o terreno, lavrar, plantar,
mondar, etc. tudo feito à mão e junto ao chão, dá muitas dores nas costas e muito trabalho, mas
também é o que dá mais lucro e o que se armazena melhor.
Os homens também dão uma ajuda nas hortas, mas não é tanto na agricultura, é mais a
limpar a vedar, a escavar.
No que respeita às máquinas só usam o trator, as outras máquinas é muito raro.
Para evitar os 2 meses de fome, devia produzir-se nos meses de chuva e de seca, ou seja
fazer duas colheitas. É isso que gostariam de aprender com o PAIPA. Já se fala disso. Passar a
plantar mais cana-de-açúcar, mas também arroz de regadio e batata-doce. Para já, o alambique
para a cana-de-açúcar vem de Bissau num carro.
Há uns tempos o trator estragou-se e teve que se mandar arranjar e para isso recorreuse a um aumento das quotas. Não correu mal, as pessoas compreenderam a necessidade.
Às vezes as pessoas esquecem-se de fazer a reserva do aluguer do trator a tempo. Na
associação há pessoas que começam a fazer a reserva do aluguer em março, mas como é cedo
há muita gente que esquece. Mas a associação começa a fazer as listas em março. As pessoas
têm que saber por quantas horas vão precisar do tratar para fazer a reserva. Há uma coisa boa
que a associação está a fazer que é treinar dois homens para serem motoristas do trator. Assim
fica mais barato porque não é preciso ir arranjar motoristas fora e pagar com as quotas.
O que o PAIPA poderia fazer mais por esta tabanca – aumentar os materiais agrícolas
e auxiliar no combate aos bichos que afetam as plantações, nomeadamente baga-baga. Seria
importante conseguir-se uma descascadora. Está tudo em Sucotô e por isso usam pouco, era
importante haver uma descascadora Sintchã Djau, isso ajudaria muito, pois as mulheres

deixariam de trabalhar no pilão.
Outros desejos para além do PAIPA: Um painel solar para iluminação da
tabanca. A energia também é importante para os telefones. Mais uma descascadora,
mas isso poderia ser o PAIPA a tratar, e transportes porque as distâncias são grandes.

Sintchã-Queda – Etnia maioritariamente Fula
Associação: Cambeum
Melhor coisa que o PAIPA trouxe: as máquinas.
São muito importantes as máquinas porque ajudam no trabalho, especialmente o trator.
Alugam o trator à Associação sobretudo no tempo das chuvas que é a época em que se
prepara a terra para a plantação. Mas há poucos tratores e há cada vez mais tabancas a entrar
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no PAIPA e depois os tratores não chegam para todos e há sempre muita confusão. Há pessoas
que acham que se calhar é melhor alugar no mercado privado, assim tem-se o trator quando se
necessita sem se ter que se esperar pela vez na escala. A escala é boa, mas há muitos sócios e
por isso muitas vezes o trator vem tarde demais.
O presidente da associação diz que os sócios são que têm que se lembrar de se inscrever
mais cedo, mas nem sempre é possível. Há muito trabalho.
Outras vantagens trazidas pelo PAIPA foram: a horta que é boa porque produz mais e
chega para consumo e para vender. Com o PAIPA produzem-se coisas diferentes e que se
vendem bem, como a alface e a beringela. Produz-se mais tomate e repolho e também se vende
muito bem, assim como a cebola.
Produção antes do PAIPA (A.P.)
•
•

Homens cultivavam: arroz; milho, batata-doce e mancarra.
Mulheres cultivavam: arroz, tomate e outras pequenas coisas nas hortas familiares.
Produção depois do PAIPA (D.P.): produz-se mais na lavoura e as mulheres produzem

também, para além dos produtos tradicionais, quiabos e hortaliças, pimentão, produtos que se
vendem muito bem e são muitos bons para acompanhar com carne e peixe.
Dieta: Agora come-se melhor. Comem-se os produtos tradicionais, mas também cebola,
repolho, alface. Há muita coisa que não se consegue vender e então come-se. Também se
continua a comer
Continua a comer-se arroz e batata-doce, mas para agora comem-se mais hortaliças e
tomate e cebola.
Antes do PAIPA as famílias tinham as hortas familiares e as famílias produziam para
comer e para vender. Hoje todos produzem mais e mais coisas e por isso vive-se melhor.
Produtos mais vendidos são: cebola, hortaliças e tomate. Vale a pena produzir para
vender porque se pode ganhar bom dinheiro e isso é bom, se as famílias virem que conseguem
vender, vão produzir mais.
Os meses de agosto e setembro são meses difíceis para as famílias. Nesses meses não
se produz nada na Guiné-Bissau, por isso é bom que o PAIPA ajude e traga novos produtos e
ajude os camponeses a produzir noutras alturas do ano.
Têm muita esperança na horta exótica. As famílias estão a aprender que os novos
produtos dão bem e que também podem plantar nas hortas familiares. Assim a vida das famílias
melhora e será mais fácil ter as crianças na escola e comprar medicamentos quando isso for
necessário, mas o dinheiro também vai servir para as pessoas viverem melhor.
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Relações com a associação. As relações com a associação são boas. Às vezes pode haver
algum desentendimento, algum mal-entendido, mas resolve-se se as pessoas falarem a bem e
se se levarem as coisas com tolerância.
Quando há problemas com a associação são sempre por causa do trator. Todas as
pessoas querem alugar o trator na mesma altura. Acontece aqui e nas outras tabancas. As
pessoas precisam do trator na altura do começo das chuvas, se o trator vem depois já se vai
tarde e de certeza que se perde a colheita.
Nesta altura há sempre alguma confusão e tem que se pedir ajuda ao PAIPA para
resolver a situação, mas o PAIPA também às vezes não pode fazer nada porque só há dois
tratores. O chefe da associação tem uma escala, mas se há muita gente o trator não chega para
todos.
Importante era se o PAIPA pudesse dar um trator por tabanca. As pessoas já vão
sabendo como funciona o sistema de aluguer do trator e podiam fazer isso nesta tabanca. E se
nesta tabanca houvesse um trator, também o podiam alugar a famílias de outras tabancas se
houvesse essa possibilidade. As pessoas também compreendem a importância de se pagarem
quotas, mas nunca vão conseguir ter um fundo suficiente para se comprar um trator. Um trator
é muito, muito caro, nem que se ganhasse a lotaria se conseguia Comprar um trator e é por isso
que é sempre necessária a ajuda do PAIPA para se conseguir outro trator.
Ambição do chefe da Tabanca: um trator só para esta tabanca. Já aprenderam como
processa o sistema de aluguer. É só escrever os nomes das pessoas numa folha, ter uma caneta
para se fazer a tabela de distribuição.
Também seria muito importante ter uma boa estrada para se poderem evacuar melhor
os produtos para os mercados e um posto e saúde.

Sucotô
Associação: Cambeum
Melhor coisa que o PAIPA trouxe: o trator. Agora já não se lavra à mão. Antes do PAIPA
a lavoura era muito difícil e cada pessoa só conseguia lavrar para aí um ha. Agora com o trator,
uma pessoa sozinha consegue lavrar 5 a 10 ha, depende do terreno. Há falta de espaço. Se
tivéssemos mais espaço, conseguia-se mais. Há terras no planalto, mas precisam de ser
desmatadas, porque o trator assim não pode entrar.
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Nós gostávamos de desmatar essas terras, mas o trator não entra. Era preciso “uma
catrapila” mas o PAIPA não tem, mas isso ia ajudar e podíamos trabalhar mais. A associação não
tem meios para alugar um caterpillar, é caro, mais de 150 000 francos.
No planalto pode-se produzir milho, também arroz pampam, mandioca, mancarra,
limão, manga, palmeira para fazer óleo de palma para vender.
O limão dá dinheiro e a palmeira dá nas gerações a seguir.
Antes do PAIPA: produzia-se arroz, milho, batata-doce, mandioca, mancarra e feijão.
Depois do PAIPA: produz-se isso tudo e também muita hortaliça, só que agora produzse mais.
Na horta exótica, produz-se cebola, tomate, cenoura, malagueta e repolho e alface.
Come-se alface, cebola e tomate, os outros produtos são para vender. Agora as pessoas
também comem repolho, mas antes não comiam, era só para fazer molho para acompanhar
carne e peixe.
Maiores dificuldades que vão sendo enfrentadas – falta água potável. É necessária para
beber e para trabalhar em todas as estações. Muitas vezes falta água, agua não chega para a
agricultura no planalto.
Agora com o PAIPA, já não há fome. Dantes os meses de fome iam de agosto e setembro
e às vezes até dezembro. Agora no máximo sofre-se de fome em agosto e setembro e só nos
anos maus. Nestes meses há fome porque a colheita ainda não começou. Nos anos maus há
mesmo fome, às vezes chega até outubro.
Foi a comunidade que escolheu o presidente da associação. Foi uma discussão a
comunidade decidiu toda em conjunto e depois o chefe da tabanca foi-lhe transmitir o
resultado.
O chefe da tabanca escolheu este presidente da associação porque toda a gente sabe
que ele é uma pessoa de confiança. Ele trabalha bem.
O chefe da associação toma a palavra e diz: O trabalho só custa muito mais porque há
muita lavoura e só há 2 tractores, por isso organizar o calendário do trabalho nos meses das
chuvas é sempre uma confusão, é mesmo difícil.
Há tabancas com que é muito difícil trabalhar. Trabalhar com a tabanca de Cafia é difícil.
A partir de junho as máquinas começam a trabalhar em força e Cafia quer o trator mais
tarde. Na altura em que eles querem a máquina, as máquinas já estão a trabalhar noutros sítios
mais longe. Cafia tem sempre rivalidade com Sucotô. Querem que tudo o que está em Sucotô
tem que estar em Cafia, porque é uma tabanca maior. Entre eles há sempre grupinhos e alguns
vão a Bafatá para alugar máquinas particulares.
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Trabalhar com Farato é fácil. É fácil com todos, importante é conversar e resolver-se.
Mesmo com Cafia já está resolvido. Só levam máquina quando podem. Tem que haver respeito
pelo trabalho de todos.
Às vezes já houve problemas com Dandum. Dandum está na associação mas fica muito
longe e esses problemas têm a ver com a distância. As pessoas associadas de Dandum, também
têm que participar na terra da associação e elas não vinham.
São 12 km, às vezes 3 horas para cada lado. Agora é impossível por causa da estrada.
Por causa da chuva há sítios onde é muito difícil passar. Não se passa mesmo.
Querem estar na associação só para beneficiarem do trator, no resto não querem
participar. Eles nem copiam hortas como outros fazem. Só querem o tractor e têm direito
porque pagam quotas, mas de resto não querem mais nada.
Como se resolve? O problema é mesmo a distância. Se fossem mais perto, eles
participavam mais.
Em Sucotô, há 2 tratores, 1 descascadora, 1 moinho, 1 motocarro e 1 motobomba.
Os excedentes da produção são vendidos nos mercados semanais (lumus).
As pessoas para irem vender no mercado não usam os motocarros, vão de toca-toca. Os
motocarros levam as sementes à bolanha ou levam pessoas doentes ao hospital.
Para uma pessoa alugar o motocarro o preço depende da carga, mas as pessoas não
usam muito os motocarros.
O lumu onde se vai vender mais, é em Bambadinga. Fica a 1000 francos por corrida.
2000 ída e volta.
A tesoureira é uma mulher porque é uma pessoa de grande confiança. Todos sabem.
Todos sabem também que as mulheres sabem guardar bem o dinheiro. As mulheres usam o
dinheiro só numa coisa, naquela coisa que está decidida. Os homens não, usam em tudo, têm
muitos apelos.
É muito fácil trabalhar com mulheres. Muito fácil. Aqui na associação fazem
horticultura. Produzem bem óleo de palma e fazem bem o comércio. Muito melhor que os
homens.
Os homens trabalham mais na lavoura do arroz, milho, feijão.
O dinheiro das vendas é das famílias. Elas gastam com gastos familiares: escolas, saúde.
As pessoas preferem viver aqui. E agora por causa do PAIPA vem até gente de Bissau
para trabalhar na lavoura, sobretudo nos meses de junho, julho e agosto. Essas pessoas
trabalham terras delas próprias, terras da família. É importante isso que está a acontecer, é
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melhor para s famílias, aproxima-as. E também, se não vierem ajudar a cultivar, quando há fome
lá, também não podem levar coisas de cá.
Trabalhar com Sintchã-queda é fácil.
É tudo conversar com as pessoas, um diálogo.
Esse trabalho vai-se aprendendo aos poucos e as pessoas vão conhecendo os seus
direitos e deveres. No início era difícil. Agora é tudo mais fácil.
Todas as tabancas aceitaram este chefe para a associação.
O que gostaria de pedir ao PAIPA: se o PAIPA sair vou pedir que não leve as máquinas.
Se o PAIPA deixar as máquinas a gente vai conseguir fazer alguma coisa. Sem máquinas não vai
ser possível fazer mais nada.
Neste momento um dos mais velhos intervém e diz que não vão prescindir do PAIPA.
Primeiro o PAIPA tem que dominar a fome e depois tem que crescer para trabalhar com saúde
e educação, que é para que as pessoas não tenham que sair daqui e ir morar em Bissau, ou em
Portugal. Alguns também vão para outros lados.
Se o PAIPA continuar vamos ficar todos aqui e a nossa vida vai melhorar.
Também queremos uma estrada, mas em primeiro lugar acabar com a fome. Para isso
se calhar é preciso fazer agricultura duas vezes por ano.
Outra coisa que queríamos pedir ao PAIPA. O PAIPA tem motocarros, mas será que seria
possível ter um carro maior? Para transportar os doentes o motocarro é pequeno e as estradas
são más.

Candembuia – Etnia maioritariamente Fula.
Associação: Nassiru-Lahi
Candembuia tem um representante da tabanca na Associação.
A tesoureira da Nassiru-Lahi é uma mulher de Candembuia (Fula).
Melhor coisa que o PAIPA trouxe (o chefe da tabanca tomou a palavra e juntamente
com o discurso de boas-vindas foi dizendo que): em quatro anos de PAIPA, todos aprenderem
muitas coisas novas, em especial no campo da agricultura. Foi muito importante a generosidade
dos agentes do PAIPA que para além das máquinas, de novas espécies e novas técnicas de
cultivo, também tiveram paciência para ensinar, para explicar muito bem as coisas e foi assim
que foi mais fácil a aprendizagem, porque se foi aprendendo enquanto se fazia, sob “supervisão”
do PAIPA. Importante o acompanhamento muito próximo, em especial na primeira fase. Agora
os agentes do PAIPA têm que se dividir para ajudar mais tabancas, e vêm menos, mas os
trabalhos continuam a correr bem e todos sabem que se for preciso, é só chamar e pedir apoio.
149

- Avaliação do Projeto de Apoio à Intensificação da Produção Alimentar na Guiné-Bissau (2008-2013) -

O que se aprendeu a fazer: No primeiro ano aprendeu-se a preparar o terreno, a fazer
transplantação de produtos, a plantar produtos novos. Uma coisa muito importante é que nada
foi imposto. As pessoas trabalhavam à vontade e quando podiam, mas quando estava o PAIPA
todos gostavam de vir para aprender, para ver como se fazia e aprender. As pessoas
compreendem quando um trabalho é importante, também sabem distinguir o que é útil e
Se uma pessoa te ajuda, há que agradecer e aprender a gerir bem. Há que colaborar.
Quando há coisas úteis para todos é importante aprender e colaborar.
O PAIPA trouxe máquinas e isso também foi muito importante. Com as máquinas este
ano fez-se em 2 dias o trabalho de 5, 6, às vezes 10 dias. Isso foi muito importante, porque é
preciso produzir outras coisas, não podemos concentrar só no milho e no arroz, pois isso não
chega, são precisas outras culturas que deem para outros meses.
Este ano (2015) o milho deu muito bem por causa da máquina e de agora em diante vão
investir e produzir muito mais milho.
Um produto que também dá muito bem é a cebola. Produz-se muita cebola. Dá para
consumo e para vender. Para além da cebola produz-se bem: cenoura, repolho, tomate, isto
para além do que se produz nas hortas familiares e na bolanha.
Nota: os entrevistados sabem que o milho e a cebola deram muito bem, mas não
souberam quantificar o volume de produção, apenas sublinham que os resultados foram muito
bons.
Produção antes do PAIPA: sobretudo milho, milho cavalo e milho preto (sorgo), arroz e
mancarra (amendoim).
(Não conseguiram precisar as quantidades produzidas antes e depois do PAIPA).
Antes do PAIPA não havia horta exótica na tabanca, só as hortas familiares.
Agora há uma horta exótica e os camponeses têm aprendido a produzir novos produtos
que são importantes. A horta produz bem. A horta foi introduzida pelo PAIPA e é uma coisa boa.
As mulheres produzem mais estes produtos, mais ligados à alimentação e venda.
Os homens produzem sobretudo milho.
Presentemente na tabanca já não se passa fome. Já se produz bem e já dá para vender
e fazer algum lucro.
As mulheres produzem muito. São mais exigentes porque trabalham com os hortícolas
e os homens só com o milho. Dantes as mulheres trabalhavam sozinhas, cada uma na sua horta,
agora gostam de trabalhar em associação, em grupo, mas discutem muito. Agora trabalha-se
mais em grupo.
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Dieta (têm um fogão melhorado o que gasta menos lenha). Da dieta fazem parte os
seguintes alimentos: milho, peixe, arroz pampam. Come-se mais arroz na época do arroz e mais
milho na época do milho. Vendem o milho bacile e o milho cavalo e comem sobretudo sorgo
(milho preto). A horta produz cebola, repolho, tomate, beringela. Nas hortas familiares produzse batata-doce, abóbora, mandioca.
A cebola produz muito bem. Um canteiro de 1 metro de largo, por 17 metros de
comprimento, produz no mínimo 17 kg de cebola.
O que se pode melhorar: aumentar o número de homens na associação. Há mais
mulheres associadas do que homens. Há 55 mulheres associadas e só 20 homens. Talvez se
aumentasse o número de homens ainda se conseguisse produzir mais milho. O milho vende-se
bem.
Por outro lado a tabanca tem carência de água e isso impossibilita o trabalho em grandes
extensões de terra. A tabanca tem terra, mas nem toda é utilizada porque a água não chega e
há que saber regrar a sua utilização. Por causa da pouca água optaram por fazer a horta exótica
a 2 km da tabanca, mas mais perto de uma linha de água (rio Geba? Confirmar com o Hugo).
Seria muito importante uma ajuda direta nesta matéria da água, só têm uma bomba de
água e seria necessária pelo menos uma outra bomba para um novo furo, onde as vacas
pudessem beber, pois que a bomba que têm, serve 340 pessoas (água para beber e para banhos)
e os trabalhos nas hortas.
Se o PAIPA pudesse ajudar nesta questão, seria muito importante. Melhor acesso à água
podia fazer muita diferença em termos da produção, da saúde do gado e sobretudo da horta
exótica que querem expandir.
Outra coisa que se poderia melhorar prende-se com as máquinas, sobretudo com a
descascadora e o moinho. As máquinas estão em Djana e é longe. Para além do mais só há uma
descascadora, não é suficiente.
Precisam também do auxílio do PAIPA a outros níveis. Dado que têm gado precisavam
de auxílio com medicamentos e veterinário. Também gostariam de ter mais equipamentos
agrícolas porque são agricultores. Depois seria de pensar também numa escola para as crianças.
A associação funciona muito bem, não há problemas, nem com dinheiros. A tesoureira
da Associação é uma mulher e as mulheres são de muita confiança, não gastam o dinheiro e são
trabalhadoras.
Sobre o valor e a importância de se pagarem quotas à Associação, os camponeses
respondem que as quotas que pagam vão para a um fundo que a associação gere e que estará
disponível para eventuais situações de emergência.
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Consideram que podem confiar na associação porque a associação “aprendeu” com o
PAIPA e porque em certa medida, mesmo que indiretamente, o PAIPA fiscaliza a associação.

Candjara – Etnia maioritariamente Mandinga.
Associação: Nassiru-Lahi
Melhor coisa que o PAIPA trouxe: as máquinas.
Sobretudo as máquinas que ajudam no trabalho com o arroz e o milho. São muito importantes:
•
•

Trator;
Debulhadora de arroz.
Alugam o trator à Associação e depois contratam um motorista para conduzir o trator

que é utilizado sobretudo no tempo das chuvas que é a época em que se prepara a terra para a
plantação.
Outras vantagens trazidas pelo PAIPA foram:
•
•

a horta: 1) consumo; 2) mercado
o poço.
Qual a melhor coisa que o TRATOR trouxe: economia de tempo e de trabalho;
Produção ANTES DO PAIPA (A.P.)

•
•

Homens cultivavam: arroz (1º produção); milho (2º. produção); batata-doce
(3º.produto mais produz na tabanca); mancarra.
Mulheres cultivavam: arroz, tomate, quiabos, hortaliças e outras pequenas coisas
próprias das hortas familiares.
Produção DEPOIS DO PAIPA (D.P.): horta (1ha).
Acrescentou-se ao que já se produzia: milho bacile (corruptela de brasil); cebola,

tomate, alface, pimentão e repolho.
Alimentação AP: milho, arroz e batata-doce.
Alimentação DP: Hoje comem para além dos produtos tradicionais, cebola, repolho,
alface.
Antes do PAIPA não havia horta comunal, as famílias tinham as suas hortinhas familiares.
Produtos mais vendidos são: quiabos e pimentão.
Vale a pena produzir para vender porque rende.
O que fará a família com esse rendimento? Continuar a produzir para vender.
Meses de seca, são ainda meses de fome. São os meses de agosto e setembro. Quase n
se produz na Guiné-Bissau.
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São boas as relações com a associação. Quando há algum desentendimento resolve-se
falando e gerindo as coisas com tolerância. As questões mais difíceis a resolver com a Associação
têm a ver com o trator. Todas as pessoas querem alugar o trator na mesma altura, porque se
passa a altura do começo das chuvas já se perde a colheita. Há sempre alguma confusão nesse
período, e o que tem vindo a acontecer é que é em regra pedida a intervenção do PAIPA (na
pessoa do senhor Djaló), para auxiliar a solucionar as questões e a organizar o melhor calendário
de rotação do aluguer do trator.
A solução que tem sido utilizada – e aceite por todos – liga-se ao redimensionamento
do tempo de utilização do trator, uma vez que:
i)
ii)
iii)

a população de associados é numerosa;
o número de pedidos de aluguer é elevado;
o período próprio para o tratamento das bolanhas é curto
Solução: optou-se por fazer um recenseamento das necessidades de cada sócio, que

deve indicar por quantas horas pretende alugar do trator. O trator passa de sócio para sócio
segundo a ordem de inscrição do pedido na associação.
Dado o número elevado de pedidos, cada sócio usa o trator por 3 horas, devendo depois
dessas 3 horas passar o trator ao associado seguinte.
Se o número de horas contratado pelo sócio A foi de 10, ele usa o trator por 3 horas,
depois o trator passa aos associados seguintes e no fim, volta para A por mais 3 horas. Este
processo continua até se perfazerem as 10h que A contratou.
O trator trabalha dia e noite por esta altura das primeiras chuvas quando o terreno fica
apto para ser preparado para a plantação.
Candjara é considerada a ladeia mais produtiva. Quando o trator começa a lavrar a terra
n para, só se tiver um problema técnico.
Quando o trator para é contratado um mecânico para o arranjar. Há sempre bons
mecânicos no mercado. Não há um mecânico do PAIPA, contrata-se o serviço a um particular.
Ambição do chefe da Tabanca: um trator só para esta tabanca. Esta é a tabanca que
produz mais arroz na região. Já aprenderam como processa o sistema de aluguer. Não requere
nada mais do que uma folha, uma caneta para se fazer a tabela de distribuição.
Também seria muito importante ter iluminação na tabanca; uma boa estrada para se
poderem evacuar melhor os produtos para os mercados e um posto e saúde.
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Djana – Etnia maioritariamente Mandinga.
Associação: Nassiru-Lahi
A associação Nassiru-Lahi tem sede em Djana.
Presidente da associação é o chefe da tabanca. A Associação tem uma vice-presidente –
uma mulher que segundo se pode apurara foi escolhida pela comunidade por ser uma pessoa
muito séria.
Melhor coisa que o PAIPA trouxe:
•

•
•

Sementes (cebola – produz muito bem. Produz-se em excesso, vende-se bem, mas não
se consegue vender toda e muita acaba por estragar-se. O projeto tinha prometido a
construção de um armazém junto ao mercado, mas tal ainda não aconteceu).
adubos orgânicos
máquinas - Sobretudo o trator a descascadora e o moinho de milho.
Grande aumento da produção. Só pela utilização do trator passaram de 80 a 100 sacas

de produção de arroz antes do PAIPA, para 400 sacas após o PAIPA.
As grandes produções são arroz (1); mancarra /amendoim (2)/ milho (3).
As mulheres usam muito a descascadora e o moinho de milho. Isso ajudou muito.
Gastam agora menos tempo a pilar.
Homens usam mais o trator.
DIETA: Alimentação AP: milho, arroz e peixe.
Alimentação DP: Hoje comem mais arroz do que milho. Comem também peixe, cebola,
tomate, alface, malagueta e cenoura.
A maior parte da produção é para consumo, mesmo os novos produtos, pois que o
mercado fica a 30 km e nem sempre é rentável vender no mercado. Aliás a venda é sempre uma
incógnita, nunca se sabe se se vendem os produtos no mercado e se não os venderem precisam
de os trazer de volta – insistem em que é necessário um armazém.
Outras melhorias que o PAIPA trouxe: a vida das pessoas melhorou muito. Quase não
se trabalha à mão. Melhorou muito o trabalho. A comunidade vivia da lavoura, agora também,
mas com as máquinas melhorou-se muito. Insistem por isso na necessidade de mais máquinas
(esta foi a tabanca que mais “pediu” – vício/hábito de pedir enraizado por via da prática das
doações internacionais?).

Problemas com a Associação: há problemas de organização porque a procura é muita
para o número de máquinas disponível. Por vezes os associados são obrigados a alugar máquinas
fora porque as do projeto estão ocupadas (sobretudo o trator). O ideal seria haver mais
máquinas.
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Problemas com as outras tabancas: Todas as tabancas querem as máquinas. Até querem
as máquinas para trabalhar no seu quintal. Isto não é bom, porque nunca houve conflitos entre
tabancas. Todos nasceram a ver os pais a lavrar à mão. Não faz sentido brigar. A solução,
segundo o chefe da Associação, é a doação de mais tratores uma vez que a associação tem
muitos associados.
No início das chuvas quiseram fazer lavoura no planalto, mas para isso era necessário
terem uma motocultivadora.
PERGUNTÁMOS: se seria fácil a esta associação gerir mais máquinas ou se seria
preferível constituir-se outra associação?
RESPOSTA: Não é necessária outra associação. Nassiru-Lahi tem capacidade para gerir
mais de 10 máquinas. Tem uma equipa forte (se basta um presidente para gerir a Guiné-Bissau
como é que N-L não consegue gerir mais máquinas?), capacitada pelo projeto.
Na associação não há problemas entre homens e mulheres, mas as mulheres são mais
reivindicativas e difíceis de gerir. Discutem muito. Fazem sempre muito mais barulho do que os
homens.
Ambição do chefe da Tabanca: mais máquinas e uma carrinha em vez do motocarro. O
motocarro está parado. Uma carrinha, dada a distância do mercado, seria melhor para fazer
deslocar as mulheres para o mercado para que possam vender a produção hortícola.
Também seriam importantes pesticidas, por causa das pragas que atacam as plantas.
Uma vedação definitiva, mais sólida, para a horta da associação. É necessário mais
espaço para a horta das mulheres. Querem um campo separado para a horta das mulheres por
isso precisam de uma vedação, sobretudo por causa dos burros que invadem a horta.
As mulheres têm uma horta num terreno cedido pelo chefe da associação, ele
emprestou-o. Pergunta se o projeto pode vedar esse terreno.
Esse terreno tem 1,5 há. Nele costumam trabalhar mais de 220 mulheres. A pouca chuva
diminuiu a produção e o número de mulheres a trabalhar na horta diminuiu. Passou este ano
para cerca de 60 mulheres (neste momento as mulheres que estavam ali, começaram a discutir
– Iolanda Évora falou posteriormente com elas sobre esta questão).
Segundo o chefe da associação, cabe ao projeto resolver essa questão.
Segundo o chefe da tabanca e os mais velhos presentes, seria para além disto tudo,
importante pedir ao Estado: uma boa estrada para Djana; iluminação e melhor rede para os
telemóveis.
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GABU

Gabu

ASSOCIAÇÃO

Culturas pré-PAIPA

Culturas pós-PAIPA

Outros dados

Dinga

Associação dos
Agricultores de
Dinga – ainda n
legalizada.

3 milhos: preto,

Tentativa de fomentar o milho
bacile para se aproveitar
também o farelo – alimento
benéfico para a alimentação.
Promoção do sistema
agroflorestal com introdução
de um pomar e novas culturas
em sistema d cultivo misto.
Com o PAIPA melhorou n só a
produção como a
produtividade.

O PAIPA trouxe muitas coisas boas à aldeia. Houve muitas promessas e muitas delas estão
cumpridas:

Fula
PAIPA /2012

cavalo, bacile
Ênfase no milho preto
(sorgo).

Dinga-Ioba

Há 3 tabancas
nesta associação: Dinga;

Fula

- Dinga-Ioba;

As mulheres produziam
na horta familiar
(durante a época das
chuvas), quiabos e
jacatu.

PAIPA/2013

- Dinga
Sambatcheche

Na época da seca havia
sempre muta fome.

&

(tabancas
pequenas e
muito
próximas.
Entrevistas em
conjunto).

As relações na
associação com as
pessoas de todas as
tabancas são muito
cordiais e fáceis.
A tesoureira é uma
mulher pois as
mulheres s de
muita confiança. Os
homens gastam o
dinheiro.

Antes do PAIPA as
mulheres trabalhavam
à mão e faziam 1/4ha –
mês.
Alimentação
Antes do PAIPA
comiam mais sorgo.
Agora acompanham a
carne e o peixe com um
molho feito com
legumes da horta.
Também passaram a
comer mais cebola e
repolho.

Ainda há meses difíceis: julho,
agosto e setembro, porque a
produção está a germinar.

1 – instalação de campos hortícolas;
2 – armazéns, capoeira, casa do moinho e garagem do trator.
O trator foi a coisa mais importante. Ajudou muito no trabalho (expuseram em cima da
mesa produtos mais produzidos – sorgo, os 3 milhos, algodão, amendoim e arroz. Antes do
Projeto a lavoura demorava 3 a 4 meses a fazer-se, agora leva cerca de 1 mês. A produção
abastecia a aldeia por cerca de 4 meses, agora vai de 9 meses a 1 ano.
Nas hortas familiares produz-se: cebola, quiabos, jacatu, tomate e repolho.
Essa produção é sobretudo para consumo. Têm excedentes para vender mas não têm
como transportar os produtos. Precisam de motocarro para isso. Ainda têm cebola do ano
passado. Alguma tem apodrecido.
Com a maquinaria aumentou a quantidade de terreno onde se produz.
As mulheres antes de o arroz germinar, mondam os campos. Há sempre muito trabalho.

Agora, com a maquinaria, as
mulheres produzem cerca de
30ha.

Antes do PAIPA a emigração, sobretudo na época da seca, era mais expressiva (e as
pessoas n voltavam). Agora diminuiu e há pessoas a voltar (sazonalidade).

Estão a pensar introduzir
colheitas nos meses de seca
nos campos hortícolas.

Ano de 2015 foi um ano de muito paludismo e isso tem tido impacto nos resultados do
trabalho.

O mercado mais próximo, onde poderia vender, fica em Pitchi, é longe, a 40km.

Têm um poço e bomba de água potável para a população.
Agora acompanham a carne e o peixe com um molho feito com legumes da horta, para
além do milho, arroz ou sorgo.
Também passaram a comer mais cebola e repolho.
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Ambições
dentro e fora
do PAIPA
(CONT)

Gostavam que o PAIPA vedasse o recinto das infraestruturas. Que trouxesse um motocarro para Dinga que serviria quer para o transporte de mercadorias para o mercado, quer
para transportar pessoas em situação de emergência médica e consultas pré-natal. Há problemas com as grávidas que se fazem transportar em bicicletas. Construção de uma
lagoa para retenção de água para o gado. Têm 2500 cabeças de gado. Precisam de aforro para que o gado n morra no tempo da seca. O PAIPA pode ajudar com uma sementeira
de comida para o gado? Gostariam de aprender a transformar o leite, como fazem os senegaleses. Também gostavam de criar galinhas e outras aves de capoeira. Importa construir
Fica-se
com aeideia
de que para
Dingaque
considera
que do
seria
útil possam
uma presença
constante
técnicos
PAIPA.
Há a consciência
estas Um
aldeias
ficam muito
um armazém
instalações
os técnicos
PAIPA
lá ficarmais
quando
visitamdos
a aldeia.
Paradoalém
do PAIPA
– precisam de
de que
estradas.
atendimento
de distantes
veterinárioe
isoladas.
A estrada é má e na época das chuvas tem troços que ficam intransitáveis.
para
os animais.
A população
nos acolheu
pareceu
muito para
organizada
e mobilizada
aproveitar
Gostavam
deque
ter uma
escola para
as crianças
que elas
possam terpara
1 futuro
melhor.o melhor possível do PAPA. Consideram que se fossem mais acompanhados, os resultados
poderiam ser ainda melhores. Consideram que ainda têm muito a aprender na associação, para poderem aproveitar e mais e implementar melhor o projeto. Há muito boa vontade
e denota-se muito interesse em melhorar, em produzir para vender.
A presença de pessoal do PAIPA, consideram, ajudaria no apoio técnico, mas também no apoio moral.
Em Dinga, organizou-se um Pomar no terreno da Associação. Começou a trabalhar-se nisso ainda em 2013 e em 2014 começaram os trabalhos. As árvores começam agora a ganhar
solidez, mas ainda não produziram. Foram plantadas tangerineiras, laranjeiras, limoeiros, bananeira, e mangueira.
No mesmo campo tentou plantar-se mandioca e batata-doce.
Espera-se que se o pomar produzir bem possam vir comerciantes comprar os produtos a Dinga.
Este ano de 2015 vieram pessoas comprar mandioca e cebola.
Vêm do Senegal, que fica muito próximo de Dinga, comprar sobretudo mandioca.
Alguns agricultores de Dinga vão também ao Senegal vender algodão. Vão de burro ou a cavalo. Os senegaleses n compram produtos hortícolas. Eles também cultivam esses
produtos, é também por isso que o negócio da venda de hortícolas não rende tanto.
Se o PAIPA acabar, os entrevistados consideram que a associação deve continuar para que não se desperdice a experiência já adquirida. Gostariam de ficar com as máquinas.
Temem que a associação nunca consiga um fundo suficiente para comprar maquinaria, nomeadamente um trator e sem trator volta tudo para trás.
Consideram que se o PAIPA saísse agora, a associação poderia perder alguma força, porque mesmo que as máquinas ficassem, as quotas que se pagam à associação não chegam
para compor um fundo suficiente para as mandar arranjar em caso de avaria.
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DINGA Sambatcheche – Etnia maioritariamente Fula.
Associação: Associação dos Agricultores de Dinga
Melhor coisa que o PAIPA trouxe: muitas coisas.
•
•
•

campo de hortícolas (n conheciam) que se pode fazer produzir na estação seca;
trator
poço de água (dantes as pessoas e os animais bebiam do mesmo poço).
Vantagem da horta: 1) consumo; 2) mercado.

Qual a melhor coisa que o trator trouxe: economia de tempo e de trabalho;
Cultivam mais terra. Antes 3 a 4 mulheres cultivavam uma parcela. Agora cultiva uma
parcela cada uma.
Vantagem do Poço: água potável para as pessoas. Separação de consumo para pessoas
e para gado. Há esperança em que diminua dificuldades na prática agrícola, uma vez que a
tabanca fica num planalto onde há pouca água – é preciso levar água.
Produção A.P: cebola (pouca), sorgo (é a cultura mais importante da tabanca).
Produção D.P: hoje produzem-se muitos produtos que antes não produziam, produtos
como o repolho, cenoura, alface. Também se produz mais cebola. Antes do PAIPA não sabiam
cultivar cebola, nem alguns dos outros produtos que agora se produzem.
Têm algumas dificuldades com o trabalho da horta uma vez que o terreno fica numa
zona alta e é difícil fazer chegar a água. Talvez o PAIPA pudesse auxiliar nesta matéria
(subentende-se a construção de um lago artificial, tal como feito na outra tabanca Dinga). Se
assim fosse poderiam também aumentar a área de cultivo.
Na Lavoura: produzem sorgo, milho bacile, arroz e amendoim.
Alimentação AP: Mandioca, quiabos, malagueta.
Alimentação DP: Hoje comem para além dos produtos tradicionais, repolho, cenoura,
alface. Os Fula são criadores de gado, pelo que há indícios de que as populações façam ainda
alguma recoleção (alfarroba e fruta do mato, nomeadamente “fole” e “miséria”. Não produzem
mancarra (amendoim), nem feijão, nem batata-doce. Os produtos da horta acompanham
sobretudo carne e peixe. Hoje comem melhor. Aumentou a produção quer para consumo, quer
para venda.
Comércio: vendem sobretudo os excedentes da cebola, porque é o produto que mais se
produz na horta e porque se vende muito bem.
Cultura de renda que se vende muito bem: algodão. Vendem no Senegal. Vendem ao
mesmo preço que os produtores do Senegal e por isso ficam lesados pois têm que descontar os
transportes. Para além disso o algodão guineense é considerado pelos senegaleses de menor
qualidade e por isso é mais mal pago. Os produtores de Dinga transportam o algodão em
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carretas de burros. Ganha-se pouco. O algodão é mal pago, é pesado várias vezes e vai sempre
perdendo valor, para além de que há que o levar até ao Senegal. A margem de lucro é pequena,
cada vez mais pequena.
A associação trabalha bem. Gostam do modelo de funcionamento, do sistema de
formação (o PAIPA ensinou sempre como se faziam as coisas e as pessoas aprenderam ao mesmo
tempo que produziam). O mais complicado é o trator, pois que deve servir a muitas tabancas e há
sempre que esperar pela vez de cada tabanca. Os camponeses consideram que o trator demora a
chegar à sua tabanca e que o tempo das primeiras chuvas é curto e por isso acabam por fazer a
lavoura tardiamente. Apesar disso poder aceder ao trator é muito bom. A tração animal na lavoura
acaba por ser usada sobretudo nos campos no planalto onde o trator não vai.
Mulheres: reconhecem os homens que as mulheres trabalham muito bem. Com as
máquinas fazem o trabalho com mais facilidade e ficam com algum tempo livre que usam para
mondar os campos.
Há diferença entre os trabalhos dos homens e os das mulheres. Os homens ocupam-se
mais da lavoura e as mulheres das hortas. Os homens não cozinham nem pilam, mas tratam dos
animais (assuntos ligados a doenças, abate, compra, venda). As mulheres fazem a ordenha.
Para além destes trabalhos, as mulheres cuidam da casa e das famílias e os homens
tratam de assuntos familiares mais latos, tomam decisões sobre a melhor altura para se
começarem a trabalhar os campos, sobre as parcelas de terreno a utilizar, as cedências de
terrenos a camponeses de outras tabancas, no fundo a um complexo conjunto de questões
ligadas à política de relacionamento dos grupos e com a vizinhança.
Quando perguntado em que outros domínios considerariam que o PAIPA poderia
intervir a resposta foi a da construção de uma escola. Tendo a equipa retorquido que o PAIPA é
um projeto vocacionado para a área da agricultura e segurança alimentar pelo que a construção
de uma escola está fora do âmbito da sua atuação, o chefe da tabanca considerou que a tabanca
poderia ganhar com um moinho e com uma bomba para o poço.
Depois volta a insistir: os pais nunca foram à escola, os filhos têm que ir para poderem
ter uma vida melhor. A vida da tabanca é mais fácil desde que o PAIPA chegou, pelo que o passo
seguinte poderia ser mandar as crianças à escola.
(a ideia com que se ficou, foi que esta tabanca entrou mais recentemente para o PAIPA e
que essa adesão foi muito motivada pelo reconhecimento do sucesso que as outras tabancas
próximas têm tido em termos de mudança, no entanto, não se nos afigurou que estes camponeses
tivessem uma noção clara sobre a atuação e vocação do PAIPA, uma vez que insistiram muito em
pedir para a sua tabanca o que sabem haver em Dinga. Foi uma tabanca muito “pedinchona”).
159

- Avaliação do Projeto de Apoio à Intensificação da Produção Alimentar na Guiné-Bissau (2008-2013) -

BIOMBO
Conversa com um membro da Congregação de Blom, Biombo
Está há 7 anos na Guiné-Bissau, o seu último ano de missão. É originária do Quénia.
Não é a responsável, a irmã responsável que trabalhava com o PAIPA foi para a Itália.
Em 2007, quando chegaram, chamavam os jovens formados em Cuba, técnicos agrícolas
em Canchungo para virem ajudar a implementar a horta para as mulheres.
Reuniram as mulheres…Começaram a trabalhar com as mulheres e crianças em 2009.
Viram que havia problemas de alimentação. Acharam que poderiam ajudar as mulheres
ensinando-as a horticultura.
Chamaram os jovens de uma cooperativa, COAJOQ, que vinham a 1/2 vezes por mês
para lhes dar formação como fazer uma horta e como combater as pragas através de produtos
naturais. Quando elas pesavam as crianças e as mulheres grávidas notavam que havia deficiência
na alimentação e problemas de saúde.
Então depois ouviram falar desse projeto e começaram a organizar as mulheres. Ainda
não existia associação, elas é que organizavam as mulheres. Só depois é que formaram o Grupo
Ndapion (em pepel Esperança). Não sabe muito bem se foi em 2011/2012. O grupo depois foi
transformado em Associação Ndapion. Depois os agentes do PAIPA começaram a comunicar
com a irmã, vieram cá para ver o problema grande que era ter terra, espaço, terreno. Não havia
terra para a Associação.
Então reuniram com a família do Régulo e conseguiram uma cedência temporária,
durante a chuva o proprietário produzia arroz e na época seca cedia às mulheres para praticarem
a horticultura. Ele aceitou, e o projeto apoiou com os materiais de vedação e começaram a
plantar e a vender. Receberam também materiais: regadores, catanas, sementes, 3 furos
(poços). O terreno era grande.
Semeavam:

Beringela,

alface,

cebola,

tomate,

repolho

(não

dá

aqui),

pimento/pimentão, mandioca (mas faltava espaço), adubo. Conseguiram produzir no 1º ano.
Tinham cerca de 20 mulheres a trabalhar no terreno e fizeram a divisão em canteiros.
Conseguiram retirar alimentos para comer dali e para comercializar os excedentes. Vendiam em
Bissau. Aqui era difícil.

Problema: No 2º ano de produção, veio o filho do régulo dizer que queria o espaço de
volta e abriu o portão da horta e deixou entrar o gado. Ainda as mulheres tinham produtos
plantados. Com esse problema não conseguiram continuar.
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Uma outra pessoa apareceu e cedeu terra. O projeto ajudou de novo com a vedação e
poço (2) e fizeram novamente 2 colheitas. O projeto ajudava também com Inseticida para
combater as pragas.

No ano passado (2014), o dono voltou a pedir o terreno de volta. Até agora não
concordaram se podem usar.
Neste momento as mulheres não têm terreno para continuar a produção. Elas querem
continuar a trabalhar.
O padre queira encontrar alguém que pudesse comprar terreno para não terem este
problema, mas não conseguem.
Tem de falar com a responsável pela Associação. Mora perto da missão em
Blom/Biombo.
Tentaram também fazer produção de porcos mas não deu nada.
A associação depende da concessão por parte de alguém de um terreno para que as
mulheres possam trabalhar. Só se encontrar alguém bom.
Além da produção hortícola, também as mulheres fazem produção de animais de ciclo
curto, galinhas, porco, cabras, vacas, que além da comercialização também as utilizam para as
cerimónias tradicionais como, casamentos, tocachorro (cerimónia pós morte), iniciação, etc.
Ainda, algumas praticam a pesca nos canais das rias com pequenas redes.
Quando pesamos as crianças e as mulheres, a missão trabalha com o PAM e a Cáritas
que dão papas para as crianças. As irmãs dão formação em segurança alimentar e nutricional.
As sementes são compradas pela missão.
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ANEXO IX – Registo fotográfico

1. Trator – a grande bandeira do PAIPA

2. Estrada de acesso a algumas tabancas de Sucotô
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3. Pomar e horta em Sucotô

4. Cerca tradicional das hortas familiares
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5. Homens, mulheres, jovens e crianças numa reunião onde é clara uma separação
espacial simbólica dos diferentes grupos no espaço. Tabanca de Djana.

6. Crianças a debulhar cereais
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