
 

TURISMO ORNITOLÓGICO NA GUINÉ-BISSAU. VOAR PARA O PARAÍSO DAS AVES, AS ILHAS BIJAGÓ. 

CARACTERÍSTICAS 

Duração: 8 dias / 7 noites. 

Tipo de viagem: Natureza, ecoturismo e cultura. 

Alojamento: Orango Parque Hotel, Hotel Imperio/Ceiba em Bissau, Lodge Chez Claude en João Vieira Poilão 

Bungalows em Iemberen (Cantanhez), Hotel em Buba, Hotel Mar Azul/ 7Djorson em Quinhamel.   

Regime: Pensão completa. 

Transporte: Barco, 4x4 e minibus/carro 

Guia local: Espanhol, inglês e português. 

Nesta viagem ornitológica pela Guiné-Bissau mergulharemos numa envolvente inacreditável onde se encontram catalogadas atualmente mais de 500 espécies de aves. 

Visitaremos as zonas mais importantes para as aves no país, classificadas pela Wetlands International como IBA (Important Bird Aerea). A maioria localiza-se em áreas protegidas, onde também é 

possível observar outra numerosa fauna do continente africano como, por exemplo, várias espécies de macacos, incluindo o chimpanzé, o hipopótamo de água salgada ou a gazela-pintada. Numa 

destas áreas, na região de Biombo, denominada Rio Mansoa e Geba, podem observar-se inúmeras aves florestais e aves características de zonas húmidas de água doce. Outra zona de destacar é o 

Arquipélago das Ilhas Bijagó, declarado Reserva da Biosfera, que conta com dois parques nacionais: o Parque Nacional de Orango e o Parque Nacional Marítimo Terrestre de João Vieira e Poilão.  

Esta área é classificada como IBA, sob a designação "Bijagos Archipelago”. A enorme variedade de ambientes favorece uma grande diversidade ornitológica, aves de savana e aves florestais; as 

aves aquáticas destacam-se como o segundo ponto mais importante para a invernada das limícolas em todo o Paleártico, depois do Banc D'Arguin na Mauritânia, estimando-se que um milhão de 

aves passa o Inverno europeu no arquipélago. 

Na parte continental, viajaremos em direção a sul até ao Parque Natural das Lagoas de Cufada, classificado como IBA "Lagoa de Cufada. Trata-se da região mais  diversificada da Guiné-Bissau, com 

grandes florestas e a maior lagoa de água doce do país. Por último, visitaremos o Parque Nacional das Florestas de Cantanhez, também classificado como IBA "Cantanhez Forests", onde se 

conservam as melhores florestas húmidas do país, além de uma vintena de florestas sagradas consideradas como floresta primária, o que lhe permite conservar a melhor representação de aves 

florestais do país. 

Para uma experiência completa, visitaremos a aldeia de Eticoga e o túmulo da rainha Okinka-Pampa, que nos permitirá conhecer um pouco mais sobre a cultura bijagó. 

É sempre bom lembrar que durante esta viagem estaremos rodeados de paisagens privilegiadas e da Natureza no seu estado mais puro, proporcionando uma das melhores experiências aos 

amantes do birdwatching. 

DATAS DE PARTIDA: 

 Consultar



NOTA: O itinerário e as visitas são suscetíveis de alteração por parte da organização dependendo das condições meteorológicas, horário das marés ou do estado das rotas.  

ITINERÁRIO: 

Dia 1: Partida da cidade de origem. Chegada à cidade de Bissau, transfer do aeroporto para o  hotel em Bissau. 

Dia 2: Da parte da manhã, viagem para a região de Biombo. A proximidade do mar e do rio Mansoa exerce uma grande influência na paisagem, regendo as variações territoriais em função das 
marés. É uma região conhecida pelas suas vastas áreas de mangais. Esta zona é, por natureza, um ponto de confluência de aves que procuram estas águas na época migratória como as Ardia 
goliath, Ciconia episcopus, Bostrychia hagedash, Threskiornis aethiopicus, Treron calva, Tauraco persa, Musophaga violacea, Halcyon malimbica, Tockus fasciatus e Tockus nasutus, entre outras. 
As culturas de arroz, os palmeirais, as savanas, as plantações de caju e de cana-de- açúcar completam a paisagem de Biombo. Podemos observar aí espécies como Phalacrocorax africanus, 
Anhinga rufa e Butorides striatus, entre outras. 

O nosso almoço será no lodge 7Djorson, e embarcaremos rumo ao Parque Nacional de Orango, navegando através de pequenas ilhas e bancos de areia durante cerca de 4 horas até chegarmos ao 
hotel. Enquanto navegamos poderemos observar Pelecanus rufecens, Chlidonias niger, Gelochelidon nilotica, Sterna caspia e Sterna maxima, entre outras espécies. Noite no Orango Parque Hotel. 

Día 3: Neste dia teremos oportunidade de conhecer outro parque nacional, assim como outras ilhas do  Arquipélago das Bijagós, o Parque Nacional Marinho João Vieira-Poilão. Este parque nacional 
está formado por 6  ilhas e ilhotas; são áreas entre marés e outras marinhas-aquáticas pouco profundas. Depois do pequeno-almoço, navegaremos durante cerca de 4 horas até chegarmos à Ilha 
de João Vieira. Na sua vegetação predominam as palmeiras e a savana com florestas secas, densas e semi-densas.  

Desfrutaremos do resto do dia  passeando pela ilha e procurando os ninhos de papagaio timneh (Psittacus timneh), em perigo de extinção. Também poderemos observar outras espécies como Ceix 
pictus, Larus cirrocephalus, Gypohierax angolensis. Noite em João Vieira. 

Dia 4 De regresso a Poilão visitaremos a zona sul do Parque Nacional de Orango, a região de Acapa Imbone, onde é possível apreciar grandes concentrações de espécies, como Larus genei, 
Sterna caspia, Sterna maxima, Gelochelidon nilotica, Platalea alba. Almoçaremos no Orango Parque Hotel.  

Após o almoço e de uma pequena pausa para descansar, um guia Bijagó do hotel acompanhar-nos-á até à tabanka de Eticoga, a aldeia mais próxima do hotel. A ideia é submergir-nos na cultura 
bijagó para conhecer a sua forte interligação à biodiversidade, quer de forma espiritual, quer quotidiana. Teremos também oportunidade de conhecer e falar com o octogenário rei de Eticoga e visitar 
o mausoléu da última rainha dos Bijagós, Okimka-Pampa, e conhecer alguns dos projetos de cooperação para o desenvolvimento, localmente desenvolvidos pela Fundação CBD-habitat e o Orango
Parque Hotel. Noite no Orango Parque Hotel.    

Dia 5: Após o pequeno-almoço, visitaremos um dos lugares mais interessantes da ilha de Orango Grande, a região de Anor. Faremos uma travessia em barco, que durará cerca de 40 minutos, e 
uma excursão a pé de, aproximadamente, 4 horas.  

A partir da praia do Orango Parque Hotel avançaremos através do rio, rodeados de mangais. Durante a navegação podemos observar de perto espécies como Haliaeetus vocifer, Pandion halietus e 
Gypohierax angolensis. Após o desembarque, entraremos na savana herbácea com altas gramíneas, uma zona de palmeirais e árvores dispersas. Chegaremos a uma lagoa de água doce, onde 
podemos descansar, de uma forma segura e confortável, nos observatórios de madeira construídos para a observação de espécies como Ardeola ralloides, Scopus umbretta, Ciconia episcopus, 
Bostrychia hagedash, Platalea alba, Dendrocygna viduata, Ploceus sp., Alopochen aegyptiacus, Actophilornis africanus, Amaurornis flavirostra, Sarothrura pulchra e outros animais representativos 
deste Parque Nacional. Dependendo da estação do ano, podemos ver ou ouvir o esquivo hipopótamo, o único lugar do mundo onde é possível observar esta espécie em água salgada.  Este animal 
é sagrado para os Bijagós e, segundo as suas crenças animistas, quando alguém maltrata um hipopótamo a desgraça recai sobre essa pessoa.  

Regressaremos de barco ao continente, até Quinhamel (5 horas de navegação), e viajaremos de carro até à cidade de Bissau. Noite no hotel, em Bissau. 

Dia 6: Neste dia viajaremos de carro para conhecer outro espaço protegido, o Parque Nacional de Cantanhez. Guiné-Bissau conta com espaços protegidos que abrangem uma superfície total de 
cerca de 470,000 h, aproximadamente 15% do Território Nacional. Dois terços da superfície protegida correspondem a espaços marinhos ou estuarinos. No caminho para Cantanhez faremos uma 
paragem em Saltinho, lugar onde o rio Corubal forma pequenas cascatas e rápidos, e aproveitaremos para almoçar e observar diferentes espécies, como Pluvianus aegyptius, Egretta gularis, 
Scopus umbretta, diferentes espécies de Halcyones, Megaceryle maxima e Ceryle rudis e outras espécies de Ceyx.  

Continuaremos a nossa viagem até Cantanhez, e observaremos durante o percurso a espessa  floresta em ambos os lados do caminho; esta zona é um hotspot, no que diz respeito à 
biodiversidade a nível mundial, com um excelente estado de conservação, onde podemos encontrar espécies como Xerus erythropus, Heliosciurus gambianus e diferentes espécies de primatas 
como Cercopithecus mona, Erythrocebus patas, Chlorocebus sabaeus. Passaremos a noite num lodge, na aldeia de Lemberem, gerido pela comunidade local. 

Dia 7: Da parte da manhã, visitaremos o Parque Nacional de Cantanhez que oferece uma variedade de percursos. Durante esta excursão teremos oportunidade de observar diferentes espécies de 
Tauraco, Psittacula krameri, Corythaeola cristata, e diferentes espécies de calaus (Tockus nasutus, Tockus fasciatus, Ceratogymna elata). Teremos também a oportunidade de avistar espécies 
ameaçadas, como o chimpanzé Pan troglodytes.  

Daqui partiremos para o Parque Natural das Lagoas de Cufada. Trata-se da maior reserva de água doce do país e acolhe periodicamente uma enorme quantidade de aves aquáticas, tanto 
autóctones, Actophilornis africanus, Scopus umbretta, como migratórias, Balearica pavonina, Alopochen aegyptiacus, e grandes concentrações de Limosa limosa e de outras limícolas. Com sorte, 
talvez tenhamos uma segunda oportunidade para ver a espécie Pan troglodytes. Almoço na cidade de Buba. Da parte da tarde, passearemos pela zona. Noite no hotel, em Buba. 

Dia 8: Visita ao Parque Natural Lagoas Cufada, onde observaremos espécies como Ardeola ralloides, Ceyx pictus, Ceryle rudis,  Dendrocygna viduata, Nettapus auritus, Egretta ardesiaca, Egretta 
gularis, Egretta alba, Egretta intermedia, Ardea goliath, Ardea melanocephala. Almoço em Saltinho. Transfer para o aeroporto. 

. 

.



NOTA: O itinerário e as visitas são suscetíveis de alteração por parte da organização dependendo das condições meteorológicas, horário das marés ou do estado das rotas.  

PREÇOS POR PESSOA 

GRUPO MÍN/MAX: 6/20 VIAJANTES 

Preço Base (9-20 pax) 1 450€ 

Complemento Individual 210€ 

Compl. Grupo 6-8 (ambos inclusive) 100€ 

INCLUI: 

 Transfers de/para aeroporto Bissau

 Deslocações internas terrestres e marítimas

 Alojamento com Pensão completa (Bebidas não incluídas)

 Entradas nos parques nacionais e visitas indicadas no itinerário

NÃO INCLUI: 
 Voos internacionais

 Taxas aéreas

 Visto

 Bebidas

 Gorjetas

 Qualquer outra opção não especificada no ponto "INCLUI"




