
Testemunho Iero Baldé - Associação Gastronomia de Guiné Serviço Luxemburgo 

Chamo‒me Ieró Baldé. Sou cozinheiro e nutricionista clínico de profissão, nascido na 

Guiné-Bissau, natural de setor de Pirada (tabanca de Amedalai), atualmente a residir e 

trabalhar no Luxemburgo, casado segundo usos e costumes, e pai de filhos. 

Depois de concluir os cursos liceais, ingressei na Associação para a Solidariedade e Ação – ASA. 
Esta foi uma experiência vivida de forma ímpar, porque me permitiu ganhar consciência sobre 

cidadania e participação social, assim como investir na minha formação humana. 

No ano 2002, com intuito de atingir outros horizontes, tomei a liberdade de emigrar para 
Europa (Portugal), para continuar os estudos, de forma a voltar mais tarde ao meu país para 
contribuir no processo de desenvolvimento sócio-económico. No entanto, depois dos estudos 

em Portugal, tomei a decisão de ficar na Europa, por existirem mais oportunidades de 

emprego na minha área de formação (restauração e hotelaria). 

Mesmo longe, continuei ligado ao meu país. Desloco-me muitas vezes à Guiné em altura de 
férias, e aproveito sempre estes momentos para fazer ofertas de materiais escolares e 
sanitários, assim como formação na área de higiene e segurança alimentar. Além disto, tenho 

investido na área do comércio na Guiné-Bissau, e esta iniciativa de empreendedorismo serve 
de empregabilidade de alguns amigos e familiares que estão desempregados devido à falta de 
oportunidade de emprego no país. Os lucros obtidos servem para dar respostas aos vários 

problemas locais com que sou confrontado. 

Importa salientar que os 16 anos de emigração têm tido momentos duros, árduos, mas acima 
de tudo sempre acompanhado de uma determinação enorme, e sinto que tem sido um caso de 
sucesso. Em 2017, eu e um grupo e amigos decidimos criar a Associação da Gastronomia Guiné 

Service Luxemburgo, que atualmente engloba jovens quadros guineenses, tem personalidade 
jurídica e está sedeada no Luxemburgo, com estrutura representativa na Guiné-Bissau. O 
objetivo desta associação é contribuir para a promoção e divulgação da gastronomia 

tradicional guineense e incentivar os bons hábitos de consumo dos produtos nacionais. Da sua 
criação à data presente, realizámos vários eventos de caráter promocional, divulgando os 
nossos produtos em vários países: Alemanha, Luxemburgo, França, Bélgica, Espanha e 

Portugal. Os fundos obtidos com estes eventos foram aplicados em ações sociais, 
nomeadamente no apoio à dieta alimentar no hospital de Bajucunda, apoio a pessoas com 
VIH/SIDA, equipamentos para hemodiálise, materiais didáticos, e apoio médico e 

medicamentoso à população de Pirada. 

Em 2020, estava prevista a realização em Bissau do festival de gastronomia guineense “Nô 
Saberes ku Sabores i di Mindjoris”, que tinha como propósito a divulgação e promoção da 
gastronomia guineense. Infelizmente, devido ao surgimento da pandemia e à declaração do 

estado de emergência no país, este evento ficou adiado para uma data a marcar 

posteriormente. 

Estou ciente que há muitas coisas por fazer, e uma das minhas maiores ambições é levar a 
culinária guineense aos quatro cantos do mundo, assim como a criação de uma escola de 

transformação dos produtos nacionais made in Guiné-Bissau. 

 

Chef Ieró Baldé 


